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Uma reflexão teológica acerca da religião	

Esta	edição	de	nº	34	de	Ciberteologia	sai	em	pleno	período	quaresmal,	já	às	portas	da	Páscoa.	

Com	 nossos	 votos	 de	 um	 proveitoso	 período	 de	 recolhimento,	 reflexão	 e	 conversão,	

oferecemos	a	nossos	leitores	de	todos	os	credos	e	cores	mais	uma	seleção	de	textos	da	área	

de	teologia	e	de	ciência	da	religião,	que	procuram	dosar	a	preocupação	crítica	com	a	renovada	

esperança	em	tempos	mais	solidários	e	fraternos.	

	

O	 prof.	 Getúlio	 Antônio	 Bertelli	 abre	 a	 seção	 de	 Artigos	 com	 o	 texto	 Perigosa	 memória	 e	

solidário	 destino:	 a	 contribuição	de	 Thomas	Merton	 e	 Ernesto	 Cardenal	 à	 espiritualidade	da	

libertação	 latino-americana.	 Fruto	 do	 recente	 pós-doutorado	 realizado	 pelo	 autor	 junto	 ao	

Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Ciências	 da	 Religião	 da	 PUC-SP,	 o	 texto	 apresenta	 a	

contribuição	que	Thomas	Merton	e	Ernesto	Cardenal,	ambos	monges	poetas	e	contemplativos,	

deram	à	espiritualidade	da	libertação,	e	o	que	significou	para	o	continente	latino-americano	na	

conturbada	década	de	1960.	Também	analisa	as	repercussões	atuais	daquele	contexto.	

	

Igreja	 líquida:	 uma	 leitura	 da	 Igreja	 moderna	 através	 do	 Neopentecostalismo	 é	 o	 título	 do	

artigo	 de	 Nilson	 da	 Silva	 Júnior.	 Ele	 considera	 a	 Igreja	 atual	 através	 do	 movimento	

neopentecostal,	 sob	 a	 ótica	 da	 teoria	 de	 Zigmunt	 Bauman,	 o	 qual	 vê	 a	 contemporaneidade	

como	um	tempo	líquido.	O	artigo	objetiva	trabalhar	as	características	da	Igreja	contemporânea	

à	luz	dos	conceitos	de	liquidez	e	derretimento,	assim	como	são	propostos	por	Bauman.	Dessa	

perpesctiva,	 constata-se	 como	 a	 Igreja	 perde	 seus	 antigos	 valores	 motivada	 pelas	 leis	 do	

“mercado	religioso”	presente,	inaugurado	e	caracterizado	pelos	movimentos	neopentecostais.	

Alonso	Gonçalves	é	o	autor	de	Por	uma	eclesiologia	pública:	da	privatização	da	fé	aos	desafios	

pastorais	 da	 Igreja.	 Partindo	 da	 constatação	 de	 que	 a	 Igreja	 protestante	 padece	 de	 uma	

inserção	significativa	na	sociedade	brasileira,	o	artigo	procura	apontar	caminhos	convergentes	

entre	Igreja	e	sociedade.	Tomando	como	ponto	de	partida	a	teologia	pública,	constrói-se	um	

caminho	 teórico-prático	 a	 fim	 de	 apresentar	 propostas	 para	 uma	 eclesiologia	 pública	 com	

mediações	pastorais	que	sejam	relevantes	para	um	novo	paradigma	 inevitável	na	conjuntura	

teológica:	pensar	a	Igreja	e	sua	relação	com	a	cidade/sociedade.	

	

Fechando	a	seção	de	Artigos,	dois	trabalhos	enfocam	as	relações	entre	religião	e	educação	na	

realidade	 brasileira.	 Terezinha	 Sueli	 de	 Jesus	 Rocha	 e	 Sérgio	 Rogério	 Azevedo	 Junqueira	

oferecem-nos	 o	 trabalho	 Educação	 libertadora	 e	 importantes	 concepções	 de	 educação	 no	

contexto	 histórico	 brasileiro,	 em	 que	 procuram	 fazer	 a	 articulação	 entre	 as	 importantes	



concepções	de	educação	no	contexto	da	história	do	Brasil	e	 refletir	 sobre	o	pensamento	e	a	

ação	 de	 Paulo	 Freire,	 que	 trabalhou	 a	 educação	 como	meio	 de	 emancipação,	 de	 libertação	

através	do	diálogo,	da	escuta	e	da	conscientização.	Consideram	os	autores	que,	no	contexto	

educacional	 brasileiro,	 a	 educação	 católica	 libertadora	 também	 exerceu	 papel	 muito	

importante	 nos	 acontecimentos	 da	 época,	 dando	 sua	 valiosa	 contribuição	 a	 fim	 de	 que	 os	

objetivos	de	promover	o	ser	humano	na	sua	dignidade	fossem	alcançados.	A	relevância	deste	

assunto	está	no	resgate	do	aspecto	dignificante	da	educação	libertadora.	O	trabalho	seguinte,	

Epistemologia	do	Ensino	Religioso:	a	inconveniência	política	de	uma	área	de	conhecimento,	de	

João	 Décio	 Passos,	 discute	 a	 fundamentação	 do	 Ensino	 Religioso	 em	 chave	 política	 e	

epistemológica.	Mostra	como	a	legitimidade	política	antecedeu	a	legitimidade	epistemológica	

em	 nítida	 inversão	 ao	 que	 ocorre	 no	 processo	 regular	 de	 institucionalização	 dos	

conhecimentos.	 Enfim,	 desenvolve	 o	 aspecto	 epistemológico	 do	 ER	 do	 ponto	 de	 vista	 das	

bases	antropológicas,	metodológicas	e	educacionais	da	educação	do	ser	humano.	

	

A	 seção	 de	 Notas	 traz	 neste	 número	 duas	 reflexões.	 Alonso	 Gonçalves	 oferece-nos	 o	 texto	

Protestantismo	e	cultura:	 inserção,	dificuldades	e	propostas.	Aí,	a	partir	de	um	levantamento	

preliminar	 da	 cultura	 brasileira	 e	 da	 inserção	 do	 Protestantismo	 no	 Brasil	 com	 suas	 facetas	

ideológicas,	 políticas	 e	 teológicas,	 o	 autor	 faz	 apontamentos	 em	 torno	 da	 cultura	 e	 do	

Protestantismo	 de	 missão,	 procurando	 demonstrar	 as	 principais	 dificuldades	 de	 diálogo	 e	

inserção	 deste	 ramo	 do	 Cristianismo	 com	 a	matriz	 cultural	 e	 religiosa	 do	 país,	 procurando,	

ainda,	 abrir	 caminhos	 convergentes	 com	mediações	 que	 contemplem	o	 espírito	 protestante	

com	 a	 cultura.	 Por	 sua	 vez,	 Rafael	 Lopez	 Villasenor	 traz,	 no	 texto	 Para	 uma	 teologia	 do	

pluralismo	 religioso:	 visão	 tripartite,	 uma	 abordagem	 da	 reflexão	 teológica	 em	 torno	 do	

pluralismo	religioso	visando	a	postura	tripartite:	eclesiocêntrica,	cristocêntrica	e	teocêntrica.	A	

questão	 central	 que	 tenta	 responder	 é:	 como	 a	 reflexão	 teológica	 se	 posiciona	 diante	 do	

pluralismo	 religioso?	 Sua	 hipótese	 é	 de	 que	 as	 posturas	 teológicas	 variem	de	 acordo	 com	 a	

visão	de	Igreja.	

	

Além	dessas	seções,	não	deixe	de	acompanhar	os	textos	que,	ao	longo	do	ano,	alimentarão	as	

seções	 Artes	 &	 Literatura,	 Comunicação,	 Resenhas	 e	 Nas	 fontes	 da	 Bíblia.	 Na	 seção	

Comunicação,	 damos	 continuidade	 à	 série	 de	 reflexões	 sobre	 O	 Deus	 de	 nossa	 fé,	 uma	

publicação	póstuma	do	teólogo	Hermilo	Eduardo	Pretto.	

	

Enfim,	 boa	 leitura	 e,	mais	 uma	 vez,	 os	 votos	 de	 toda	 a	 equipe	 de	 Ciberteologia	 de	 um	 feliz	

tempo	pascal	a	todos!	

	

AUTOR,	Afonso	M.	L.	Soares.	
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Perigosa memória e solidário destino: 
a contribuição de Thomas Merton e 

Ernesto Cardenal à espiritualidade da 
libertação latino-americana 

Getúlio Antônio Bertelli1 

 

 

 

 Resumo: O teólogo alemão Johann Baptist Metz trata da perigosa memória de Jesus, 

a narrativa de sua paixão e entrega por nós, ao mesmo tempo que se sente solidário 

conosco, aportando sua mensagem do Reino de Deus. Merton e Cardenal, inspirados 

nessa mensagem do Reino de Deus, denunciaram o reino da injustiça e tirania 

prolongada, respectivamente nos EUA (Merton) e na Nicarágua (Cardenal). A 

memória de sua luta não pode cair no esquecimento, mas deve ser resgatada como 

inspiração para as futuras gerações. Eles viveram em pleno período da Guerra Fria. 

Assim, o presente trabalho de pós-doutorado divide-se em três partes. A primeira 

apresenta Merton como a grande inspiração na vida e obra de Cardenal, seu noviço 

por dois anos na Abadia de Gethsemani (1957-1959). A segunda apresenta Cardenal 

como poeta, místico e revolucionário, que inculturou os salmos e o Evangelho em 

Solentiname. A terceira descreve a Nicarágua hoje, o triunfo do capitalismo mundial, 

Solentiname destruída e a revolução sandinista perdida. Mas a utopia não está 

perdida. Enquanto houver pobres no mundo, a espiritualidade da libertação estará 

viva, empenhada na busca de um outro mundo possível. 

 Palavras-chave: Thomas Merton; Ernesto Cardenal; Espiritualidade; Libertação. 

 

Introdução 
                                                           

1 Getúlio Antônio Bertelli fez seu pós-doutorado em Ciências da Religião na PUC-SP. É mestre e 
doutor em Teologia pela PUC-Rio. É professor na Universidade do Estado do Paraná (UEPr), 
campus FAFIPAR, em Paranaguá e Matinhos, no litoral paranaense. 
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Considerações gerais 
Este trabalho, fruto de nosso recente pós-doutorado junto ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Religião da PUC-SP, quis pesquisar a contribuição que Thomas 

Merton e Ernesto Cardenal, ambos monges poetas e contemplativos, deram à 

espiritualidade da libertação, o que significou para o continente latino-americano na 

conturbada década de 1960. Também as repercussões atuais daquele contexto. Em grande 

medida se parece com o nosso: no tocante à guerra e à paz, à pobreza e à exclusão, à 

devastação do meio ambiente e à busca de um outro mundo possível, mais justo, includente 

e solidário. 

Podemos considerar Thomas Merton e Ernesto Cardenal dois dos principais 

precursores da teologia e da espiritualidade da libertação. Thomas Merton (1915-1968) era 

o mestre de noviços na Abadia de Gethsemani quando Ernesto Cardenal entrou lá, após um 

processo de radical conversão. Foi lendo as obras de Merton que Cardenal se converteu à fé 

católica e depois decidiu dedicar sua vida a Deus como monge. Mas por motivos de saúde 

só conseguiu ficar por dois anos no mosteiro (1957-1959). 

O mosteiro serve de experiência laboratorial, proléptica e antecipatória, daquilo que 

poderia ser a sociedade inteira. Foi assim com Cardenal, cuja experiência na comunidade 

contemplativa de Solentiname repercutiu na Nicarágua inteira, em manifestações culturais 

como a poesia, a escultura, a pintura, a cerâmica, o teatro, o balé etc. Como diz Thierry 

Paillard, citando o staretz Zozimo de Os irmãos Karamazov, “os monges não são seres à 

parte, mas somente aquilo que todo homem deve ser”.2 Nas próprias palavras de Merton, o 

mosteiro é “um lugar onde cada um recebe segundo suas necessidades, e contribui segundo 

suas possibilidades”.3 Tal é também o ideal marxista, que, conforme o eremita de 

Gethsemani, só se realiza na comunidade monástica, à imitação dos primeiros cristãos, que 

tinham tudo em comum (At 2,42-44). 

O tema que vamos abordar é importante, na medida em que a religião nasce de uma 

experiência fundante, que podemos chamar de mística (mistério): o encontro com o 

                                                           
2 ANÔNIMO (Por um Cartuxo). Le Chemin du vrai bonhoeur. Paris: Presses de La Renaissance, 

2002. p. 13. 
3 Última palestra de Merton em Bangcoc, no encontro entre monges cristãos e budistas, registrada em 

vídeo. 
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Sagrado, expresso aqui no título com a palavra “espiritualidade” (mais abrangente do que 

mística, contemplação). O encontro com o Mistério de Deus só tem sentido quando 

repercute na vida humana. Lembramos como paradigmas do encontro com o Mistério: 

• Moisés no monte Horeb, onde Deus se lhe revela como “Javé”: aquele que era, que é, 

que será e que está sendo. Fundamento da coragem para o ser humano, que não é, não 

era e não será: que conhece o duplo movimento, do não ser ao ser, e outra vez do ser 

ao não ser. Desinstalado de seu cotidiano, Moisés tem de aceitar a missão de libertar 

o povo oprimido no Egito (Ex 3). 

• Elias no monte Carmelo: Deus se lhe revela, não na violência do fogo, do terremoto 

ou em manifestações de poder, mas na brisa suave e pacificadora, chamando-o à 

conversão do fanatismo para a não violência. Deve manifestar a bondade de Deus, 

não no palácio do rei Acab e da rainha Jezabel, mas na periferia, junto à pobre viúva 

de Sarepta e seu filho moribundo. O ciclo de Elias é um permanente chamado 

profético e purificador, corrigindo a aliança da Igreja com o poder, para assumir a 

fragilidade e o risco de uma missão que pode acabar no fracasso (1Rs 17-19). 

• Isaías teve uma visão no templo, cheio da fumaça do incenso oferecido na oração da 

tarde. Nada viu, apenas ouviu a voz de Deus chamando-o para uma missão profética. 

Isso foi suficiente para fazê-lo tremer de cima a baixo. Sua missão o levou à morte. 

Corajoso, aceitou disponível o desafio e convite: “Aqui estou! Envia-me” (cf. Is 6,8). 

Eis a atitude antropológica básica do ser finito diante do Transcendente! 

• Thomas Merton, lendo um livro descoberto por acaso numa livraria de Nova York, 

teve uma experiência da beleza e profundidade da fé católica, que ele até então 

imaginava fosse mera superstição (assim tinha aprendido de seu avô). Converteu-se a 

partir daí. Encontrou um rumo e sentido para sua vida perdida e vazia. 

 Ele também foi um profeta no coração do Império Norte-Americano, denunciando 

sua economia de guerra, a cultura da violência, a religião civil. Confrontou o 

establishment com a mensagem das bem-aventuranças de Jesus no Evangelho. Teve 

uma morte martirial, num complot armado pela CIA em Bangcoc, em 10 de dezembro 

de 1968. 
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• Ernesto Cardenal (1925-) marca o início de sua conversão numa estranha experiência, 

mais próxima do fogo de Elias: no soar das sirenas pelas ruas de Manágua, abrindo 

passagem à comitiva do ditador Anastasio Somoza, que voltava da catedral, onde fora 

padrinho de casamento de uma ex-namorada de Cardenal. Com profunda dor no 

peito, mas sentindo uma nova liberdade, ele decide ser monge trapista na Abadia de 

Gethsemani, junto a Thomas Merton, seu ícone, modelo e inspiração. 

Foi inspirado em Merton que Cardenal fundou a comunidade contemplativa na Ilha 

de Solentiname, num lago vulcânico da Nicarágua, que também acabou num fracasso: o 

ditador Somoza mandou bombardear a comunidade. Mas, como dissemos antes, a cultura 

de Solentiname foi transplantada para todo o país, e de lá para o mundo (poesia, escultura, 

pintura, cerâmica, teatro etc.). 

Na raiz da conversão de ambos, Merton e Cardenal, está uma profunda experiência da 

beleza de Deus e não o desprezo das realidades terrestres. Ambos foram tocados pela 

“perigosa memória” do sofrimento do Jesus histórico, que também viveu sob um império 

cruel, sem esposa nem filhos, apaixonado por Deus e seu Reino, “poeta da compaixão”, 

“defensor dos últimos”, solidário com “os que não têm ninguém”, e que deu “dignidade 

para os indesejáveis”.4 Que se retirava para orar e vivia também do trabalho de suas mãos, 

como qualquer camponês da Galileia. Esse Jesus foi “conflitivo e perigoso”, em “oposição 

às autoridades religiosas”, “mártir do Reino de Deus”,5 e que nos convida ao seu 

seguimento. 

Resumindo: a importância do presente estudo reside no fato de ele desentranhar todo 

o potencial revolucionário da religião profética. Foi o que Merton fez com seus escritos 

incendiários, como as Cartas da Guerra Fria. E foi o que Cardenal fez na Nicarágua, 

apoiando a revolução sandinista: com ele muitos sacerdotes e religiosos(as) – exceto a 

hierarquia católica –, unidos a todo um povo massivamente cristão e pobre, levantou-se 

contra o sistema capitalista, usando os símbolos e o potencial religioso do povo. Foi a 

primeira vez que isso aconteceu na história universal. 

                                                           
4 PAGOLA, José Antônio. Jesus; aproximação histórica. Petrópolis: Vozes, 2010. p. 145, 219, 223, 

235ss. 
5 Ibid., p.78, 374, 399, 443, 569. 



 

 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 34 7 

A escolha do tema 
O tema da presente pesquisa traz como título Perigosa memória e solidário destino. 

Cardenal lembra a memória perigosa e desinstaladora de Jesus quando diz que 

o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça [...] Eu o diria pela tarde vendo os 

animais regressando a suas tocas e ninhos [...] Ele sentiu solidão, forasteiro numa cidade 

estranha, o desejo de ter um amigo [...] Também a nossa vida é de viajantes, sem ter onde 

reclinar a cabeça.6 

Em 2010, lembramos os trinta anos da morte martirial de Dom Oscar Romero em El 

Salvador. 

O subtítulo deste trabalho – a contribuição de Thomas Merton e Ernesto Cardenal à 

espiritualidade da libertação – aponta para dois convertidos do século XX. Ambos poetas, 

místicos e profetas. Ambos deram e continuam a dar enorme contribuição à espiritualidade 

em nosso continente. Merton e Cardenal foram testemunhas de Deus no mundo, 

testemunhando seu primado, primazia e prioridade sobre o tempo e sobre tudo o mais. Por 

isso sua vida foi de oração, meditação e contemplação, temperada pelo trabalho manual, 

artístico e criativo. Cardenal esteve sob o magistério espiritual de Thomas Merton, seu 

mestre de noviços no mosteiro, na escola da oração e do trabalho, na escola da natureza e 

na escola da profecia. 

Por amarem muito a Deus, amaram suas criaturas, particularmente os pobres. 

Sofreram a perseguição e a incompreensão, dentro e fora da instituição eclesiástica. Mas 

sua memória permanece bendita, ao mesmo tempo que perigosa, porque des-instaladora e 

denunciadora do conformismo e passividade da atual religião burguesa, individualista e 

intimista, atrelada aos poderes do mundo. Conivente com o mal e a injustiça no mundo, a 

própria religião pode se transformar ela própria numa das causas do ateísmo no mundo. 

Memória: ressignificando o conceito 
Memória é o não esquecimento. Fundamental quando se prefere a forma biográfica de 

escrever, como nas três obras de Cardenal, que ele deu como subtítulos: Memórias 1 (Vida 

                                                           
6 CARDENAL, Ernesto. Vida perdida; memorias 1. Madrid: Trotta, 2005. p. 222-223 (abreviado VP) 
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perdida – abreviado VP), Memórias 27 e Memórias 3.8 Tal forma de escrever tem muita 

audiência na atualidade, pois descreve a trajetória histórica da pessoa e da sociedade. 

Queremos ressignificar o termo “memória” partindo das origens. Na mitologia grega, 

quando alguém morre, deve atravessar o rio Letes (o rio do esquecimento), levado pelo 

barqueiro Caronte. Na travessia, esquece tudo o que passou. A sociedade atual vive uma 

cultura do esquecimento. Nela vigora uma amnésia da fé e de seus fundamentos, 

substituídos pela cultura da diversão e da festa, onde se busca antes de tudo esquecer e 

desligar. Não faltam pretextos: a copa do mundo, o carnaval, a celebração dionisíaca da fé e 

a apoteose midiática religiosa. 

A cultura da amnésia foi estudada pelo teólogo Johann Baptist Metz.9 Ele contrapõe o 

esquecimento à Erinnerung (memória). Em grego, anamnese é oposta à amnésia. Na 

tradição judaico-cristã, memória tem conotação salvífica (cf. Deuteronômio). Nesse 

sentido, para Metz, a memória está profundamente ligada à “narratividade”, teologia 

narrativa (Erzälung) e à “solidariedade”, solidário destino (Solidarietät). 

Assim entendida, memória não é saudosismo idealista nem mitificação romântica do 

passado, nem fuga para um mundo ilusório. A memória não é para fazer adormecer, mas a 

visitação do passado deve ser abertura ao futuro. É perigosa por questionar a banalidade da 

nossa vida. “A memória das vítimas excluídas do sistema denuncia a totalidade desse 

sistema como falácia [...] O grito dos que sofrem denuncia a mentira de todo e qualquer 

sistema que os nega, tentando escondê-las em um processo cultural massificante de 

amnésia coletiva.”10 

Para Cardenal, é a entropia (tão cara em suas obras) que apaga e faz esquecer tudo. O 

octogenário poeta da Nicarágua, tendo já gastado as sandálias na caminhada da vida, olha 

retrospectivamente o percurso feito. Recorda as pessoas e fatos significativos de sua vida 
                                                           

7 Id. Las ínsulas extrañas; memorias 2. Madrid: Trotta, 2002. (abreviado IE) 
8 Id. La revolución perdida; memorias 3. Madrid: Trotta, 2004. (abreviado RP) 
9 METZ, Johann Baptist. Fé em história e sociedade; estudos para uma teologia fundamental prática. 

São Paulo: Paulus, 1980. p. 103-158. A Passion for God; The Mystical-Political Dimension of 
Christianity. New York: Paulist Press, 1998. Para além de uma religião burguesa. São Paulo: 
Paulus, 1984. Solidarity and Modernity. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1995. 

10 VASCONCELOS, Sérgio S. Douets. Cultura urbana: religião “a la carte”? Um diálogo com J. B. 
Metz. In: Revista de Teologia e Ciências da Religião da Unicap. Ano 2, nº especial. Recife: Fasa, 
2003. pp. 70-86. Disponível em <HTTP://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/4504/4504/PDF>. 
Último acesso em 16 fev. 2011. 

http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/4504/4504


 

 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 34 9 

para deixar como legado às gerações futuras. Só a memória resgata do olvido. A memória é 

o não esquecimento (a-letheia), o resgate do olvido. Nesse sentido, ela é a verdade. Não é 

apenas recordar, mas um elemento que ajuda a construir o que ainda não é (visão de 

futuro). 

“Perigosa memória”: A dimensão anamnética da 
fé judaico-cristã 

O citado teólogo J. B. Metz foi quem criou o conceito de “perigosa memória”. Ele 

aponta primeiramente para a memoria passionis et ressurrectionis Jesu. Recorda sua 

entrega amorosa em favor de, e solidária com todas as vítimas do mundo, e nunca com os 

opressores. Recorda também milhões de vítimas da desumanidade (Auschwitz, onde Metz 

esteve como prisioneiro no campo de concentração dos nazistas). Por sua vez, Alberto da 

Silva Moreira escreve o seguinte: “A memória de Jesus salva a identidade dos cristãos 

contra os ídolos vencedores da sociedade, fortalecendo a sua resistência contra as 

enganações e a tentativa de triunfalismo”.11 

A Igreja é a comunidade portadora da memória perigosa de Jesus de Nazaré. Ela 

“deve resgatar a identidade anamnética do cristianismo em um contexto marcado pela 

amnésia cultural e religiosa atual”.12 Essa memória é perigosa porque não deixa que nos 

acomodemos na indiferença diante do sofrimento do mundo; porque questiona uma religião 

burguesa e individualista. Perigosa, como aponta Metz, porque interpela uma “Igreja-de-

serviços-burguesa”.13 

Metz também se pergunta 

por que é que a Igreja está mais centrada na redenção dos pecadores do que na justiça com os 

que sofrem inocentemente? Por que dá mais facilmente a mão aos criminosos do que às 

vítimas? Por que avança triunfalmente, abençoando os poderosos? [...] o cristianismo [...] 

                                                           
11 Ibid. 
12 Ibid.  
13 Disponível em: <www.ihuonline.unisinos.br/uploads/edições/1161373449.46pdf.pdf>. Acesso em 

19 jul. 2010. 
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ficou preso do espírito helênico, esquecendo as suas raízes hebraicas e que no seu 

fundamento está “a memória perigosa” de um judeu, Jesus, crucificado.14 

À memória Metz une narração e solidariedade. A memoria passionis Jesu é perigosa 

porque desafia o presente. Como narração, comunica experiência e desperta para novas 

experiências. Ambas levam à solidariedade. 

“Solidário destino”: solidariedade místico- política 
Na obra de Metz, a perigosa memória exige solidariedade, ou solidário destino, 

expresso com o termo compaixão. Refere-se antes de tudo à história de Jesus. Política: 

porque busca transformar a história e a sociedade. A solidariedade é bifronte: “[...] não olha 

apenas para diante, para o futuro; olha também para o passado, para a história do 

sofrimento, para os mortos, [...].15 

Cardenal, ao escrever seus três volumes de memórias (Vida perdida, Las ínsulas 

extrañas e La revolución perdida), não quer deixar cair no esquecimento as vítimas e os 

mártires de sua querida Nicarágua e de toda a América Central, em meio à luta imperial 

entre as superpotências de então. Na periferia do mundo, elas travavam suas batalhas pela 

supremacia mundial. Merton usa as metáforas bíblicas de Gog e Magog para se referir 

respectivamente à URSS como Gog e aos EUA como Magog. São os impérios do poder e 

do dinheiro.16 Causaram milhões de vítimas no mundo, cuja perigosa memória e solidário 

destino serão o tema do presente trabalho acadêmico. 

Cardenal recorda intensamente a perigosa memória de seus amores passados (e a 

divisão interior entre dedicar-se a Deus ou casar); a perigosa memória do sinistro ditador 

Somoza (que nunca saiu de seu inconsciente, e que deixa seu mausoléu para interferir na 

recitação dos salmos durante o ofício noturno das vigílias do mosteiro, às 2h30 da manhã. 

Cardenal o via representado na figura bíblica de Og, rei de Bazan). 

                                                           
14 Disponível em: <http://religionline.blog.com/?s=Metz>. Novo endereço: 

<religionline.blogspot.com>. 
15 Ibid. 
16 MERTON, Thomas. Hermana America. Buenos Aires: Ediciones Mutantia, 1993. p. 17ss (abreviado 

HA). 
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Finalmente, o poeta nicaraguense recorda a perigosa memória de uma revolução 

perdida, que poderia trazer muita esperança de um outro mundo possível na América 

Latina. Nas palavras de Cardenal, a revolução sandinista foi perdida por causa da humana 

condição dos próprios revolucionários disputando entre si o poder e as propriedades, bem 

como pela aliança entre o Papa João Paulo II e Ronald Reagan para destruir a teologia e a 

espiritualidade da libertação, como parte de um projeto maior da Guerra Fria entre as 

superpotências.17 “O papa veio à Nicarágua para desestabilizar a revolução [...] [O país] 

sofria uma guerrilha financiada por Reagan [...] Cometiam muitos crimes atrozes invocando 

seu nome [...] Não falou de paz nem rezou pelos caídos” (RP, p. 307-309). 

Pouco antes da visita do papa, Reagan tinha feito uma viajem pela América Central, 

deixando fora a Nicarágua. O papa, por sua vez, diante das câmaras de televisão do mundo 

inteiro, censurou Cardenal publicamente. No entanto, ao chegar em El Salvador, abraçou o 

assassino de Dom Oscar Romero! (RP, p. 303). 

Objetivo geral 
Resgatar a memória das experiências vividas por Ernesto Cardenal: Primeiro, sob a 

inspiração de Thomas Merton, como noviço na Abadia de Gethsemani, tal como retratado 

em Vida perdida (1957-1959) (VP). Depois, na Ilha de Nossa Senhora de Solentiname, 

junto aos pescadores, camponeses e artistas nativos, revelando seus talentos e acolhendo 

suas intuições evangélicas, tal como retratado em Las ínsulas extrañas (IE). Por fim, em La 

revolución perdida (RP), a “memória perigosa” da revolução sandinista, na tentativa de se 

livrar do império hegemônico, em “solidário destino” com os demais povos do continente e 

do mundo, a fim de criar uma nova sociedade e um outro mundo possível. 

Objetivos específicos 
Na visão de Cardenal, investigar os elementos essenciais e constitutivos de uma 

comunidade cristã alternativa hoje; destacar os possíveis elementos que contribuem para 

uma espiritualidade adequada para o mundo globalizado; investigar se existem elementos 

para uma espiritualidade da libertação na vida e escritos de Cardenal. 

                                                           
17 RP, p. 111, 301s, 470. 
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Hipóteses 
• As obras de Merton e Cardenal dão uma contribuição muito original à teologia latino-

americana. 

• Existem elementos nas obras de Merton e de Cardenal que tendem a uma 

espiritualidade mais adequada ao mundo atual. 

• Existe nas obras de Merton e Cardenal um propósito de espiritualidade da criação. 

Status quaestionis 
São as seguintes as principais obras que usaremos em nossa pesquisa: 

O conjunto das obras de Thomas Merton, 
com destaque para: 

The Courage for Truth: Letters to Writers (CT). A importância dessa obra reside no 

fato de apresentar a correspondência de Merton com dezenas de escritores do mundo 

inteiro. Destacamos, entre outros, a correspondência com Ernesto Cardenal. Ela começa em 

1959, data em que Cardenal deixou a Abadia de Gethsemani. 

Nessa correspondência se revela o amor de Merton pela América Latina e seu povo, 

sua cultura. Foi Cardenal quem ampliou o leque de contatos de Merton com escritores 

latino-americanos. Por sua vez, foi Merton quem inspirou Cardenal a fundar uma 

comunidade monástica na América Central. A escolha recaiu sobre uma das ilhas 

vulcânicas do arquipélago de Solentiname, por seu isolamento que favorecia a 

contemplação e pela beleza daquelas selvas tropicais banhadas por lagos e rios. Preciosa 

memória daquela experiência é a obra El evangelio en Solentiname (que retomaremos mais 

adiante). 

Hermana America (HA). Esta obra traz algumas cartas da Guerra Fria. A principal, 

certamente, é aquela endereçada a Pablo Antonio Cuadra, primo de Ernesto Cardenal. Nela 

trata, sobretudo, do apocalíptico confronto entre as superpotências de então, nomeadas com 

as figuras bíblicas do profeta Ezequiel (cap. 38), a saber: Gog, o império do poder (URSS), 

e Magog, o império do dinheiro (EUA). 
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O conjunto das obras de Ernesto Cardenal, 
com destaque para: 

As escritas na Abadia de Gethsemani 
Vida no amor (prólogo de Thomas Merton). Verdadeira pérola de espiritualidade, esta 

obra foi escrita nos dois anos em que Cardenal foi noviço de Merton em Gethsemani (1957-

1959). Nela transparece a união de mística e erótica, toda a mística dos esponsais, na mais 

autêntica tradição bíblica e cisterciense. A partir dos profetas bíblicos (Isaías, Jeremias, 

Oseias, Ezequiel), Deus é apresentado na imagem matrimonial, ora como Esposo, ora como 

Amante, apaixonado pelo ser humano, apesar de suas infidelidades. 

Sob o magistério de Merton, Cardenal revela nesta obra seu aprendizado na escola da 

oração, da natureza e da profecia. Esse legado ele irá transplantar para a fundação em 

Solentiname, e compartilhará com todos nós, como contribuição à espiritualidade latino-

americana. 

As obras pós-Gethsemani 

Salmos reescritos 
El evangelio en Solentiname (ES). Aqui une as dimensões política e religiosa. Em 

Cuba, numa estadia de três meses a convite da Casa de Las Americas, Cardenal se converte 

ao marxismo (é sua segunda conversão). 

As obras pós-Solentiname 
Vuelos de victoria (1978) (VdV). Como ministro da Cultura, democratizou a cultura 

promovendo artes populares, poesia, pintura, dança e escultura. A partir de 1988, retirou-se 

da vida política para dedicar-se em tempo integral à atividade literária. Em 1989, depois de 

um empenho de trinta anos, publicou Cântico cósmico (CC), reconhecido como sua maior 

obra poética. Nela sofreu o impacto da revolução científica, da teoria quântica e da 

entropia. Mistura a história latino-americana com a evolução do universo a partir do Big 

Bang. 

Vida perdida: memórias I 
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Vida perdida, título e também epígrafe do mesmo livro, é alusão a Lc 9,24: “Quem 

quiser salvar sua vida a perderá, e quem perder sua vida por causa de mim a salvará”. Por 

causa de Deus Cardenal considera sua vida perdida aos amores do passado, com seu desejo 

de carícias e de uma eternidade de beijos, seu eros vulcânico, sua obsessão por sexo, a sede 

insaciável de amantes, “a fome da espécie”, citando Santo Agostinho. Foi Deus quem “fez 

de minha vida uma vida perdida. Perdida no mosteiro trapista, perdida em Cuernavaca, 

perdida agora no seminário, e perdida irremediavelmente para o resto da minha vida. Por 

isso comecei minhas memórias intitulando-as Vida perdida” (IE, p. 29). 

Passados quase quarenta anos desde que deixou o Mosteiro de Gethsemani, Cardenal 

retoma as notas do noviciado escritas então, e as transforma nesta belíssima obra. Nela o 

protagonista é sempre Merton. O poeta da Nicarágua revela como foi sua chegada ao 

mosteiro; o interesse de seu mestre de noviços pela América Latina, que naquela época 

vivia sob a opressão de ditaduras patrocinadas pelo governo dos EUA. Revela também 

detalhes do cotidiano no mosteiro, com traços medievais. Usos e costumes bizarros, a 

linguagem dos sinais, o ofício divino cantado desde alta noite; o trabalho manual em 

cerâmica, nos bosques e hortas etc. 

Revela também um olhar sempre aberto para a natureza, observando nela, e anotando, 

tudo como sacramental – a presença de Deus na criação: as cigarras “ressuscitando” na 

páscoa, os alegres passarinhos recolhendo as sobras caídas dos tratores no final da tarde de 

trabalho, o coelho branco (a mesma veste nupcial dos noviços) e silencioso que parece ter 

feito o voto de nunca sair do jardim do noviciado; o trilobita solitário que por ali viveu 

milhões de anos atrás, com o qual Cardenal se sente solidário no mesmo destino: a 

ressurreição. 

Sob o sábio magistério de Merton, Cardenal vai descortinando a espiritualidade cristã, 

não como faquirismo ou negação do mundo, mas como viver a vida humana em toda a sua 

profundidade, o que já é algo de profundamente maravilhoso e extraordinário. 

Recorda seus amores do passado na hora mais imprópria possível: durante a recitação 

do ofício divino no coro, nas vigílias. Essas memórias interferiam como ondas de rádio, ou 

“como um filme mexicano antigo, de mau gosto, absurdo e chato, com passagens obscenas” 

(VP, p. 132-133). Aí transparece o conselho do sábio mestre, Merton, para não se apavorar 

com isso: 
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Merton me disse que não me importasse com essas distrações, que assim era todo o espírito 

dos salmos que se recitavam a essa hora: que esse era o estado de toda a terra durante a 

escuridão, e que Deus mesmo queria que a alma se sentisse igualmente às escuras até que ele 

chegasse na comunhão. (VP, p. 133) 

A obra Las ínsulas extrañas: memorias 2 começa mencionando Merton (que é citado 

cinquenta vezes ao longo do livro inteiro). Também aqui ele é a grande inspiração e o 

protagonista principal. Foi ele que inspirou a fundação da comunidade de Solentiname. 

Antes, porém, Cardenal devia se preparar ao sacerdócio. Para isso entrou no único 

seminário para vocações adultas na Colômbia, em La Ceja, na província de Antioquia, nos 

Andes. 

Descreve com propriedade o país, como o mais católico da América Latina, ao 

mesmo tempo que o mais violento e um dos de maior desigualdade social. “Pobre povo 

sacerdotal”, onde todos são coroinhas. O país cheio de procissões, missas pontificais (que 

deixam Deus enfastiado!), devoções – como as primeiras sextas-feiras ao Sagrado Coração 

de Jesus –, escapulários, rosários diários, adoração ao Santíssimo Sacramento (IE, p. 16). O 

seminário refletia o sacerdotalismo vigente na religião: o sacerdócio como um fim em si 

mesmo, uma forma de ascensão social. 

Las ínsulas extrañas resgata a memória bendita de Camilo Torres, que “criou um 

movimento de libertação e depois foi guerrilheiro”. Também os padres Perez e Bernardo 

Lopes entraram para a guerrilha. Entraram para a guerrilha como forma de libertar sua 

pátria do jugo político e religioso, ao passo que o cardeal de Medellín era marechal do 

exército, num país em regime de concordata com o Vaticano (IE, p. 16). E o núncio 

apostólico em Bogotá vivia num “luxo insensato”. Várias vezes os estudantes em passeata 

quebraram os vidros do palácio luxuosíssimo em que vivia no centro da cidade. “Cada 

restauração custava cinquenta mil dólares” (IE, p. 63). 

Já formado e ordenado, Cardenal vai viver sua experiência contemplativa radical em 

Solentiname. Antes, no entanto, vai aos EUA visitar Merton e buscar inspiração para a 

comunidade monástica nascente. Ouve do eremita de Gethsemani as seguintes orientações: 

a comunidade nascente deve ser simples, pobre, vivendo do trabalho manual, como os 
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vizinhos ao redor, e não de rendas ou royalties, como nos grandes mosteiros; deve cultivar 

as artes (trabalho em cerâmica, escultura, pintura etc.). 

Também deve envolver-se em política. Em solidário destino, seus membros não 

devem ser contemplativos, sem vincular sua história pessoal com os destinos do país, 

sofrido e oprimido. Eram os primórdios da teologia e da espiritualidade latino-americana, 

da qual ele foi um precursor. Cardenal contribui fundando uma literatura mística na 

América Latina. 

À medida que se aprofunda na leitura do Evangelho de Jesus, radicaliza-se também 

sua posição política. Ele faz a síntese entre Cristianismo e marxismo, o que o torna suspeito 

e perigoso para a autoridade civil e religiosa. 

A obra La revolución perdida: memorias 3 completa a trilogia. Nela Cardenal 

descreve a longa e perigosa luta para derrubar a ditadura de Somoza, instalada havia mais 

de cinquenta anos na Nicarágua, com o apoio dos EUA. Como o título diz, foi uma 

revolução fracassada, mas a causa é invencível. O mesmo fracasso sentiu Jesus na cruz. 

Cardenal elenca duas causas principais para o fracasso: o acordo secreto entre o 

presidente Reagan e o Papa João Paulo II para destruir a teologia da libertação. De fato, o 

papa nunca entendeu a revolução na Nicarágua, vendo nela puro comunismo. Numa postura 

deselegante, registrada pela imprensa do mundo inteiro, o papa censurou Cardenal por sua 

participação política como sacerdote. Suspendeu-o a divinis oficiis, junto com outros três 

sacerdotes. Por questão de consciência, todos permaneceram em seus postos, como 

ministros de Deus e do povo. 

Reagan, por sua vez, financiou os “contras”, ex-guardas de Somoza que ficaram 

desempregados quando caiu a ditadura. Eles dinamitavam os postos de gasolina, 

praticavam sabotagens, destruindo a economia. Reagan é responsável pela morte de 300 mil 

pessoas na América Central (El Salvador, Nicarágua e Guatemala), até mesmo pelo 

martírio de Dom Oscar Romero. 

A segunda causa do fracasso da revolução Cardenal vê na “condição humana”: as 

lutas internas pelo poder, entre os próprios revolucionários. Acabaram por fazer aquilo que 

combateram. Os sandinistas de hoje são “de pinhata” (uma brincadeira de aniversário, que 

estimula a competição e a lei do mais forte): apoderaram-se das terras que a revolução tinha 
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distribuído ao povo. Daí que Cardenal propõe uma atitude de crítica permanente, crítica 

profética para não incidir nos perigos da idolatria do poder. 

Para buscar ajuda, quando a Nicarágua estava prestes a não ter mais uma gota de 

petróleo, Cardenal foi ao Irã. Foi recebido pelo Aiatolá Khomeini e outros aiatolás (que 

viviam em residências muito simples, não em palácios). Pôde ver a situação trágica do povo 

recém-liberado do ditador xá (= rei) Reza Pahlevi, também apoiado pelos EUA. Esse xá, 

insano e megalomaníaco, tinha vários palácios, com talheres e pratos de ouro puro. Era 

financiado por David Rockefeller, através do Chase Manhattan Bank (RP, p. 154). Cardenal 

vê grande semelhança entre as revoluções da Nicarágua e do Irã. Ambas se ajudaram, pois 

tinham um inimigo comum, “o ianque, inimigo da humanidade” (RP, p. 429). “Aqui se 

esperou muito de Kennedy [...] que mudaria sua política com relação ao xá [...] Depois se 

convenceram de que não se pode esperar nada de nenhum presidente dos EUA” (RP, p. 

154). 

Metodologia 
Vamos tratar da perigosa memória, que requer solidariedade. Em Cardenal, trata-se 

da memória: 

• dos amores passados; 

• do ditador Somoza, que, ainda que morto, nunca lhe saiu da memória. Retorna-lhe até 

na recitação dos salmos nas vigílias noturnas no mosteiro, nas figuras de Og, rei de 

Bazan; 

• da revolução perdida. 

Por outro lado, Cardenal exalta a memória bendita de Thomas Merton, protagonista 

de suas obras Vida perdida e Las ínsulas extrañas. A influência indelével que exerceu 

sobre sua vida não pode ser relegada ao esquecimento. 

A memória bendita de Thomas Merton, 
inspiração de Cardenal 
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Thomas Merton (1915-1968) foi a grande inspiração na vida de Ernesto Cardenal 

(1925-). Ambos são poetas, de espírito inquieto, peregrinos do Absoluto. Merton encontrou 

o sentido de sua vida na consagração a Deus como monge, sacerdote e eremita na Abadia 

de Gethsemani, Kentucky. É um dos grandes convertidos do século XX. Descobriu a 

profundidade da filosofia, da teologia e da espiritualidade católicas lendo a obra de Étienne 

Gilson intitulada O espírito da filosofia medieval.18 
Dessa obra Merton ressalta a profundidade da filosofia católica sobre a asseidade de 

Deus. Deus como Ser satisfaz ao filósofo. São Boaventura, na Idade Média, tentou conciliar 

o primado do Ser (revelação bíblica) com o primado do Bem (filosofia neoplatônica do 

Pseudo-Dionísio Areopagita19). No entanto, a filosofia católica não trata o problema de 

Deus como “vana curiositas, turpis curiositas”, mas enquanto questão de vida e morte para 

nós. Deus como Ser nos remete à revelação divina no Êxodo (“Javé”, conotando a um só 

tempo aquele que era, é, será e está sendo). 

Merton contrapõe a asseidade divina à humana finitude, em sua fugacidade, 

transitoriedade e temporalidade, varrida e corroída pela “entropia” (tão presente nas obras 

de Cardenal). Lendo a obra de Gilson, Merton corrigiu o equívoco de pensar que a 

espiritualidade católica 

despreza o elemento caduco, opaco ao pensamento, cego a Deus, que é o corpo [...] Para 

grande escândalo de muitos historiadores e filósofos, foi o contrário que aconteceu. São 

Boaventura, Santo Tomás, Duns Scotus, direi até São Francisco de Assis, foram homens que 

apreciaram a matéria, respeitaram seu corpo, celebraram a alta dignidade deste.20 

Cardenal converteu-se à fé católica lendo as obras de Merton. O ano de 1956 marca 

um ponto de inflexão na vida do poeta da Nicarágua. Falando de sua própria conversão, ele 

usa duas belíssimas metáforas para Deus: “Pacientemente como o caçador e o pescador Tu 

me esperaste, pois eu andava longe de Ti. Esperaste muitos anos... muitos anos de minha 

                                                           
18 GILSON, Étienne. O espírito da filosofia medieval. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
19 Ibid., p. 74. 
20 Ibid., p. 230. 
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vida... mesmo antes de existirem as montanhas. Eu estava distraído... E quando chegou o 

momento, como o caçador e o pescador, foste rápido”.21 

Cardenal sob o magistério de Merton 
Cardenal teve como seu mestre de noviços em Gethsemani o próprio Merton, durante 

dois anos. Neste tempo precioso fez anotações que depois converteria em livros. Merton faz 

a introdução de um deles, Vida no amor, onde testemunha o seguinte sobre seu ex-noviço: 

Durante os dez anos em que fui mestre de noviços em Gethsemani, Kentucky, nunca tratei de 

averiguar o que os noviços escreviam nos cadernos que guardavam em suas mesas [...] 

Ernesto Cardenal foi noviço em Gethsemani por dois anos e eu sabia de suas anotações e seus 

poemas [...] Conheci também sua simplicidade, sua fidelidade à sua vocação, sua fidelidade 

ao amor. Nunca imaginei que um dia eu escreveria um prólogo às simples meditações que ele 

escrevia durante aqueles dias, tampouco que, ao lê-las (quase dez anos depois), eu as 

encontraria tão claras, tão profundas, tão completamente maduras. Este livro é [...] como 

Santo Agostinho ou os místicos dos “esponsais” [...] (mas também) não é alheio à visão de 

Teilhard de Chardin.22 

Merton percebe na obra Vida no amor a “simplicidade lúcida e „franciscana‟ do padre 

Cardenal [...] O livro inteiro é [...] um canto à vida [...] Na medida em que as coisas 

participam do ser, participam do amor [...] A criação inteira ensinaria o homem a amar, se 

ele aceitasse essas lições” (VnA, p. 10ss). Em Vida no amor o autor registra as suas moções 

interiores e impressões exteriores. Anotava as mais imperceptíveis vibrações do universo à 

sua volta. Mais de quarenta anos depois, recolhe as demais notas escritas no noviciado e as 

transforma em três volumosas obras. 

O primeiro volume dessas memórias traz o título Vida perdida. É uma clara alusão à 

passagem bíblica (Lc 9,24) em que Jesus assegura a salvação a quem perder sua vida por 

causa dele. Cardenal considera sua vida perdida para o casamento, que ele tanto desejou, e 

para os tantos amores do passado. Apaixonou-se e desapaixonou-se inúmeras vezes, sempre 

buscando uma ilusão e uma beleza sempre irreal. 

                                                           
21 CARDENAL, Ernesto. Voos de vitória. São Paulo: Paulus, 1986. p. 54. (abreviado VdV) 
22 Id. Vida no amor. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. p. 10-17. (abreviado VnA) 



 

 

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

A obra começa com o voo que levou Cardenal da Nicarágua aos EUA para ingressar 

na Abadia de Gethsemani. Também recorda seus amores do passado. Até neles, na recusa 

de alguns, percebe a voz chamando-o à vida de intimidade com Deus. Já no ônibus que o 

levaria de Louisville, Kentucky, até a Abadia, Cardenal é assolado por uma dúvida atroz: 

não teria cometido uma grande loucura deixando tudo para trás e assumindo um risco assim 

tão grande? 

Mas já era tarde: o passo tinha sido dado, não era mais possível voltar atrás. “Eu me 

perguntava se não estava cometendo uma grande loucura. Mas também pensava que já 

tinha embarcado nessa aventura e que felizmente já era tarde demais para voltar atrás. 

Tranquilizava-me a certeza de que Deus me levava pela mão e ele sabia aonde ia” (VP, p. 

14). 

O segundo volume, Las ínsulas extrañas, fala de sua experiência pré-Solentiname (a 

estadia no Mosteiro beneditino de Cuernavaca, o seminário de vocações adultas em La 

Ceja, Colômbia). A rica experiência em Solentiname ocupa a maior parte deste volume. 

O terceiro volume, La revolución perdida, trata da revolução sandinista, na qual 

participaram muitos sacerdotes e religiosas, mas tendo como arqui-inimigo o cardeal 

Miguel Obando y Bravo, e com ele toda a hierarquia católica. Cardenal foi nomeado 

ministro da Cultura, promovendo oficinas de poesia, escultura, pintura, teatro, balé. 

Deselitizou a cultura, tornando-a acessível ao povo. Mas a revolução foi perdida pela 

intromissão do presidente Ronald Reagan, financiando os “contras”. 

A perigosa memória da Guerra Fria 
Merton denuncia em seus escritos a prepotência do governo norte-americano, 

invadindo países, saqueando suas riquezas. O símbolo do país é a “águia”, uma ave de 

rapina, sempre prestes a se lançar sobre suas vítimas. A partir do coração desse império 

beligerante ele envia sua mensagem clara, profética, evangélica, humanizadora. 

Em 20 de novembro de 1961, em pleno período da Guerra Fria, Merton sente grande 

necessidade de dizer e fazer algo para desacelerar a violência internacional crescente. Então 

escreve a Cardenal (que havia deixado o mosteiro dois anos antes): “Ore por nós, que 

estamos começando na América do Norte um Movimento Cristão pela Paz. Será muito 

difícil. Infelizmente, já estamos atrasados demais [...] Estou profundamente empenhado na 
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busca da paz”.23 O movimento de resistência que Merton inspira inclui um pequeno grupo, 

com Dorothy Day – com seu jornal The Catholic Worker –, Daniel Berrigan, sj, Ed Rice, 

Bob Lax e outros, que não adoravam a Besta. Eles serão o fermento de um futuro 

movimento pela paz nos EUA. 

Merton se refere às superpotências em luta pela hegemonia mundial como as figuras 

bíblicas de Gog e Magog do profeta Ezequiel. Gog é o culto do poder (URSS), Magog é o 

culto do dinheiro (EUA, cf. Wall Street). Em carta a Pablo Antonio Cuadra (primo de 

Cardenal, e que o visitou no mosteiro), Merton escreve em 1962: “Estou te escrevendo 

desde o país de Magog”.24 Então ele se pergunta: 

Quando cairão as bombas? Poderá alguém prever? Talvez Gog e Magog tenham ainda que 

levar à perfeição suas respectivas políticas armamentistas [...] lançando bombas limpas [...] 

sem chuva atômica [...]. 

Ouço dizer que já estão trabalhando numa bomba que não vai destruir nada além das vidas: 

dos humanos, dos animais, das aves e talvez da vegetação. Não danificará edifícios, fábricas, 

vias férreas, nem recursos naturais. Um passo a mais, e a arma chegará à perfeição absoluta. 

Deverá destruir os livros e as obras de arte, os instrumentos musicais e os brinquedos, as 

ferramentas e os jardins, deixando intactas as bandeiras, os armamentos, as forcas, as cadeiras 

elétricas, as câmaras de gás, todos os instrumentos de tortura e uma grande quantidade de 

camisas de força para os alienados. Então... o humanismo ateu pode já estabelecer o seu 

domínio. (HA, p. 25-26) 

Apesar de um clima tão perigoso, Merton percebe que os católicos, o clero e os leigos 

estão inertes, como que enfeitiçados. A hierarquia é intransigente com a moral sexual, mas 

é incapaz de se pronunciar contra a obscenidade da guerra. Atrelada ao poder político, 

obedece acriticamente às decisões do governo norte-americano. Mas os poderes 

constituídos estão mortos, ossificados, são corruptos. “Tudo isso está arraigado na avareza 

cínica por poder e dinheiro que invade tudo e corrompe tudo” (CT, p. 144). Dentro da 

Ordem, Merton prevê que seus escritos sobre a guerra nuclear serão censurados. 

                                                           
23 MERTON, Thomas. The Courage for Truth; Letters to Writers. BOCHEN, Christine (org.). New 

York: Farrar, Straus & Giroux, 1993. p. 129. (abreviado CT) 
24 Id., HA, p. 17. 
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A guerra nuclear pode ser por uma bomba de cobalto, cuja nuvem letal permaneceria 

para sempre ao redor da Terra, ou por uma bomba de bactérias, ou por um milhão de 

toneladas de TNT jogado no mar, que provocaria ondas gigantescas capazes de destruir a 

costa leste dos EUA (HA, p. 9-10). 

Merton se queixa da passividade e do conformismo diante dos ídolos do poder e do 

dinheiro que dominam os impérios de então: 

Hoje temos a cristandade de Magog, que não protesta contra a guerra, contra o crime, contra 

a avareza, senão contra Gog (o comunismo) [...] Não encontramos Cristo em declarações 

altissonantes e pomposas, mas no diálogo humilde e fraterno [...] não numa verdade imposta, 

senão numa verdade compartilhada [...] Deus fala e deve ser ouvido não só no Sinai, não só 

em meu coração, mas também na voz do estrangeiro [...] no mistério da hospitalidade. (HA 

21-22) 

É nas Américas Central e do Sul que Merton vê a virtude da hospitalidade e da 

acolhida. Para lá deseja emigrar, ser desconhecido e desaparecer para a fama indesejada. 

Merton e as Américas Central e do Sul: 
um mosteiro na América Latina? 

O eremita de Gethsemani envia uma mensagem interpeladora a nós, latino-

americanos, dizendo o seguinte: 

Sejam diferentes dos gigantes Gog e Magog [...] vítimas do seu próprio terrorismo, que não é 

senão o vazio de seus corações [...] gigantescos insetos. Suas sociedades vão transformar-se 

em formigueiros, sem propósito nem significado, sem alegria e sem espírito [...] Sem Deus o 

homem se converte em um inseto, um verme da madeira [...] uma formiga voadora [...] Não 

há humanismo sem Deus. (HA, p. 24) 

Na Carta aos escritores latino-americanos reunidos no México, Merton revela seu 

profundo amor pelo povo e pela cultura indígena da América Latina. Ele próprio sonhou, 

mais de uma vez, deixar o Mosteiro de Gethsemani. Sentia que a vida religiosa vivida ali 

era excessivamente formalista, de uma piedade inerte e convencional. Por isso ele queria ir 

morar na Nicarágua, junto com Cardenal e sua comunidade na Ilha de Solentiname. 
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Primeiro em 1959; depois em 1965. “Devemos estar arraigados no complexo cultural 

indígena e cultural latino de forma muito definida” (HA, p.117). 

Merton buscou um lugar utópico onde pudesse escapar da fama e celebridade que 

cercavam seu nome. Sondou vários países e lugares das Américas do Sul e Central, mesmo 

o Brasil, para estabelecer-se em solidão total. Se possível, desaparecer ali onde fosse 

completamente desconhecido. 

Será necessário esperar que Deus mesmo mostre qual é esse lugar [para] [...] alcançar um 

grau de consciência e liberdade interior. O mais importante na vida não é completar nenhuma 

obra, mas alcançar um grau de consciência e liberdade interior que está para além de todas as 

obras e de todas as realizações. Esta é a minha verdadeira meta. Isto implica que devo me 

tornar desconhecido e como nada. (HA, p. 117) 

A Abadia de Gethsemani era uma réplica da religião norte-americana, que 

sacramentava o sistema de poder vigente, a religião civil. Um poder político insano, como 

seu oponente – a URSS –, com uma obsessão paranoica pelo poder e “insensibilidade pelos 

valores humanos e espirituais [...] Os engenheiros da morte falam em exterminar milhões 

de pessoas como se fossem matar moscas” (CT, p. 126). 

Sim, estar arraigado e inculturado e não ser um mero “gringo turista”. Desapropriar-

se da celebridade que lhe veio inesperadamente com seus livros. Aprender a viver calma e 

discretamente. Muito menos tentar fundar uma nova Ordem religiosa, com postulantes 

pedindo admissão. Com humor, diz que desejaria levar para a nova fundação um rifle para 

espantar qualquer pretendente a entrar na comunidade, exceto uns quatro ou cinco 

membros. 

Sabia, porém, que tal desarraigamento não se daria sem muita dor e sofrimento: “A 

obra de Deus pode exigir e talvez exija mesmo um desarraigamento total extremamente 

doloroso e desconcertante, e que requer grande fidelidade daquele que é chamado a realizar 

tal obra [...] trevas [...] dúvida [...] risco [...] perigo” (CT, p. 117). Perigo de incompreensão, 

de ser acusado de desertor. Mas a necessidade de romper com a falsa segurança de sua 

posição estabelecida e fama alcançada. 

No dia 17 de dezembro de 1959 chegou a carta de Roma negando o pedido de Merton 

para deixar Gethsemani: “Eu recebi a decisão de Roma sem emoção e sem o menor rancor. 
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Aceito-a completamente na fé, e sinto uma grande liberdade interior e vazio ao fazê-lo [...] 

Farei tudo o que estiver ao meu alcance para amar e ajudar os que Deus me confiou” (CT, 

p. 122). 

Merton lamenta o desconhecimento quase total dos norte-americanos diante dos 

habitantes do Atlântico Sul: 

Se os norte-americanos tivessem compreendido, depois de século e meio, que os latino-

americanos realmente existem, que são realmente irmãos [...] A maioria dos norte-americanos 

ainda não sabe, nem se importa em saber, que no Brasil se fala uma língua que não é o 

espanhol [...] como poderá dar-se conta de que o índio que desce pela rua carregando a 

metade de sua casa na cabeça, e um rasgão na calça, é Cristo? (HA, p. 24) 

Ele próprio confessou que se sentia mais à vontade na cultura latino-americana do 

que na América do Norte. Mais ainda: dizia que “o futuro pertence à América Latina, 

África e Ásia. Mas penso que prioritariamente à América Latina” (CT, p. 144). Ela está 

despertando, e teria a dar ao mundo um sentido de amor, solidariedade e vigor humano. Os 

EUA terão muito que aprender com a América Latina, especialmente ouvindo a voz dos 

Andes e da Amazônia. Cardenal terá grande contribuição a dar na busca de um mundo 

melhor, profetizou Merton (CT, p. 144). 

Os poemas de Cardenal traduzidos por Merton 
Capítulo importante na amizade entre ambos os poetas é a tradução recíproca de seus 

poemas. Merton traduziu vários poemas de Cardenal. Alguns estão compilados na obra The 

Collected Poems of Thomas Merton.25 Entre outros, destacamos o poema “Gethsemani, 

Kentucky”, em que fala do ditador Somoza, “com seus trajes esportivos e seu chapéu 

panamá [...] ele roubou o país, e o possuía. Agora jaz embalsamado naquela terra, enquanto 

o amor trouxe você distante para uma terra estrangeira” (CP, p. 849). 

Talvez o mais significativo dos poemas em “Gethsemani, Kentucky” seja este, por 

retratar a condição humana, varrida pela “entropia”: 

                                                           
25 Id. The Collected Poems of Thomas Merton. New York: A New Directions Books, 1977. p. 847ss. 

(abreviado CP) 
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Como latas de cerveja vazias, e tocos de cigarro apagados, assim passaram os meus dias. 

Como figuras que passam numa tela de TV, e desaparecem, assim passou a minha vida. 

Como carros andando a toda velocidade nas estradas, com garotas sorrindo e rádios tocando. 

A beleza ficou obsoleta tão rápido como os modelos de carros, e canções de rádio esquecidas. 

Nada sobrou daqueles dias, nada mais do que latas de cerveja vazias, e tocos de cigarro 

apagados, risos em fotos murchas, tickets rasgados, e o lixo dos bares, varrido ao amanhecer. 

(VP 115) 

Merton verteu este poema de Cardenal ao inglês, que ficou assim: 

Like empty beer cans, like cigarette butts; my days have been like that. Like figures passing 

on a TV screen and disappearing, so my life has gone. Like cars going by fast on the roads 

with girls laughing and radios playing. Beauty got obsolete as fast as car models and 

forgotten radio hits. Nothing is left of those days, nothing, but empty beer cans, cigarette 

butts, smiles on faded photos, torn tickets, and the sawdust with which, in the mornings, they 

swept out the bars. (CP, p. 852-853) 

Esta mesma entropia, lei que rege o universo e nossas vidas humanas, levou embora 

todos os amores de Cardenal, potencializando sua capacidade de amar. É o tempo sempre 

correndo para o futuro, e não mais voltando para trás. É a nossa vida, passando à 

velocidade da luz. 

Cardenal recordando Merton e a Abadia de 
Gethsemani (1957-1959) 

Quando chegou pela primeira vez à Abadia de Gethsemani, Cardenal sentiu-se logo 

impactado pelo grande letreiro no frontispício da hospedaria dizendo: “God Alone!” [“Só 

Deus”]. Até hoje esta mesma placa está lá, apontando para o absoluto de Deus. Na 

hospedaria, Cardenal é recebido pelo próprio Merton, que, sem se identificar, disse apenas, 

com grande humildade: “Eu sou o mestre de noviços”. Isso bastou para encher Cardenal de 

grande alegria, pois tinha lido todas as obras dele, e até mesmo traduzido algumas (VP, p. 

16). Entrou no noviciado em 14 de maio de 1957, em plena primavera no hemisfério norte. 

Sua alma estava tomada de um gozo pascal e primaveril. Já desde a hospedaria, e durante 

todo o noviciado, seu livro preferido foi o Cântico dos Cânticos. 
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Ao entrar para o mosteiro, Cardenal temia ter de renunciar ao que mais amava: seus 

livros, a luta contra as ditaduras na América Latina, particularmente na Nicarágua 

dominada por Somoza. Mas Merton, que também temia ter de renunciar a escrever, 

tranquilizou o seu noviço dizendo que podia e devia escrever (ao menos notas pessoais, que 

depois se transformariam em livros de memórias). 

Os dois anos passados sob o magistério espiritual de Merton marcaram 

indelevelmente a vida de Cardenal. Quase cinquenta anos depois, ele retoma as notas de 

noviciado e as transforma em livros, como dissemos. Chamam-se Memórias I, II e III. 

Particularmente nos dois primeiros, Merton é o protagonista, a grande inspiração de sua 

vida. Não teria havido a experiência monástica na Ilha de Solentiname, a militância 

político-pastoral no movimento sandinista da Nicarágua, a luta contra as ditaduras, e a 

poesia mística de Cardenal sem essa inspiração indelével de Merton. 

A correspondência entre ambos começou tão logo Cardenal deixou o mosteiro em 

agosto de 1959, e prolongou-se até a morte de Merton em 1968. Merton adverte que 

Cardenal não busque o sacerdócio como um fim em si mesmo, nem como pretexto para 

uma felicidade pessoal individualista: 

Não temos o direito de fugir para uma felicidade na qual a maioria da humanidade não 

consegue tomar parte. Nosso século é cinzento e terrível. Também nós devemos sofrer 

tristeza e responsabilidade como os demais. Mas não pense que Deus esteja menos próximo 

de você por isso. Tenho certeza de que você está mais perto dele, e está a caminho de uma 

realidade nova e estranha. Deixe que ele o conduza. (VP, p. 113) 

É na obra The Courage for Truth26 que Merton dá conselhos fundamentais ao seu ex-

noviço Cardenal, animando-o a seguir o caminho do sacerdócio para depois fundar a 

Comunidade Nossa Senhora de Solentiname. “Certamente você tem vocação, mas não 

necessariamente de tipo convencional. Se é para o sacerdócio, não dá para se decidir sem 

ulterior discernimento, mas o importante é que sua vocação é para a vida contemplativa. 

Falta apenas descobrir exatamente como e onde” (CT, p. 119). 

                                                           
26 Id., CT, p. 110ss. 
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O “tipo convencional” a que Merton se refere parece apontar para o perigo de se 

envolver excessivamente em atividades paroquiais desgastantes e estressantes, deixando de 

lado o essencial: a vida de oração e intimidade com Deus. 

Orar é o mais importante no momento. E uma fé profunda. A inércia da vida religiosa 

convencional é como um sono profundo, do qual a gente só desperta de vez em quando, para 

perceber como estava dormindo tão profundamente [...] Há tantas influências que matam e 

falsificam a vida interior. Uma espécie de perigo perpétuo de esclerose. (CT, p. 120) 

Na escola da oração e do trabalho 
Merton, como mestre de espiritualidade mundialmente conhecido, introduz seu 

noviço na escola da oração. Como mestre de noviços, aprova e exalta a versão dos salmos 

feita por Cardenal, quando diz: 

Teus salmos são estupendos. Essas são as versões que realmente deveríamos estar cantando 

no coro. Como são poucos os monges que pensam no verdadeiro sentido dos salmos. Se os 

sacerdotes soubessem o que estão recitando diariamente!... Temos de estar no campo de 

concentração para que nos chegue a verdade?27 

“A voz humana é oração. Essa é a razão do silêncio dos monges contemplativos, que 

consagraram sua voz apenas para cantar no coro, porque compreenderam que a voz é 

oração” (VnA, p. 28). No coro, entre o saltério e o antifonário, apesar de não ter qualquer 

aptidão para a música, Cardenal sentia que os signos musicais “dançavam diante de mim 

como signos gozosos, escritura de canções de namorados, cantigas populares de amor, ao 

mesmo tempo que do lado de fora cantavam os pássaros. E os signos musicais também 

saltavam como pássaros” (VP, 99-100). 

Cardenal afirma explicitamente que aprendeu no magistério espiritual de Merton as 

formas de oração, meditação e contemplação. “Merton nunca falava de suas experiências 

místicas [...] Em matéria de oração e contemplação [...] ele nos falou dos graus de oração 

[...] que são apenas aproximações: oração vocal, mental, afetiva e contemplativa” (VP, p. 

166-167). 

                                                           
27 CARDENAL, IE, p. 61-62. 
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A oração vocal pode ser repetida (como o rosário) ou espontânea (um conversar com 

Deus). A mental é meditação ou reflexão, com ou sem livro. Lemos pequenos fragmentos, 

pensando neles. A oração afetiva não é verbal nem mental, mas de afetos. Cultivar atos de 

amor a Deus. Não depende de nós. A oração contemplativa é uma sensação saborosa muito 

sutil. Nenhuma dessas formas de oração elimina nossos defeitos mais humilhantes e 

notórios. Faz parte da pedagogia divina: “Ela quer que os sigamos tendo para que não nos 

envaideçamos nem nos creiamos santos. Se com todos esses defeitos tão notórios podemos 

nos envaidecer, que seria se não os tivéssemos!” (VP, p. 170). 

Dentro da mais clássica tradição cisterciense, Cardenal é introduzido na mística dos 

esponsais. Ela está refletida em grande parte de sua obra. Sua rica experiência amorosa 

anterior foi solo fecundo para compreender a dinâmica do amor, e aplicá-la a um Deus 

apaixonado. Diz ele, em oração a Deus: 

Conheço quais são as tuas reações porque conheço a psicologia do enamorado. Os amores 

que antes tive me ensinaram o que é esse amor. Sei como me amas, porque eu também amei 

antes, sei o que é um amor apaixonado e obsessivo e o que é estar loucamente enamorado, 

perdido por alguém. E Tu estás perdido por mim e me amas com loucura [...] com todas as 

minhas debilidades [...] meus defeitos herdados e adquiridos [...] meu modo de ser tal qual é 

[...] Me amas tal como sou.28 

Essa mística dos esponsais Cardenal absorve do Cântico dos Cânticos. Inflamado de 

desejo e paixão, chega a afirmar que “o amor humano e o divino são o mesmo, só o objeto 

do amor é diferente” (VnA, p. 75-76). Expressão deste amor é o próprio sexo, signo do 

divino em nós. Como tal, é também um sacramento, e nos remete para além de si mesmo. 

“Todo o amor humano [...] e a fecundação das plantas e a força de coesão da matéria inerte 

são uma figura e uma tipologia do amor divino” (VnA, p. 75). Mas, se “todas as células do 

nosso corpo [...] são nupciais”, e se a própria “libido é o óleo das lâmpadas das virgens 

prudentes esperando pelo esposo” (VnA, p. 75), a entropia corrói a beleza e o amor 

humanos. Dessarte, só Deus é “o único amor que não envelhece e o único amante que não é 

infiel nem morre” (VnA, p. 76). 

                                                           
28 VnA, p. 73. 
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Logo de início limpa o terreno de possíveis ilusões: Cardenal deve descartar qualquer 

desejo de experiências místicas extraordinárias, como visões, audições ou levitações: 

“Quanto às experiências místicas [...] eu não devia contar com elas. Alguém definiu a vida 

do monge como um semiêxtase e quarenta anos de aridez” (VP, p. 18). Ainda mais que o 

nome do mosteiro era “Gethsemani”, apontando assim para a participação do monge na 

agonia de Jesus no jardim das Oliveiras. 

Sete vezes ao dia os monges se reúnem nas estalas do coro para a salmodia em 

comum. Os salmos são cantados, ou em gregoriano ou em suas derivações modernas. O 

lema monástico “Ora et Labora” marca a vida inteira dos monges. Merton escreveu que “os 

monges devem ser como árvores que existem silenciosamente na escuridão e que, por sua 

presença vital, purificam o ar”.29 

Assim como a oração, o trabalho é constitutivo da vida monástica. Constitui-se antes 

de tudo em uma forma de solidariedade com todos os trabalhadores braçais do mundo. “Um 

doutor em Teologia ocupando seu tempo a semear cebolas [...] Há uma vocação que é fazer 

o que fazem os trabalhadores e camponeses. Os padres operários e os padres camponeses 

(trapistas) são a solidariedade com o pobre, com o proletário, e são um protesto” (VP, p. 

223). 

Os trabalhos manuais aos quais se dedicou Cardenal no mosteiro foram: as esculturas 

de cerâmica, plantação de tomates e outros vegetais, reflorestamento etc. Também devia 

responder às inúmeras correspondências em espanhol que chegavam a Merton, como seu 

delegado. A passagem de uma atividade a outra chegava a ser prazerosa, e não era 

considerado sacrifício exagerado. Assim, os dias passavam rápido, sempre ao toque do 

sino, anunciando que mais um dia chegava ao fim, e a eternidade se aproximava. 

Na escola da natureza  
Não só a liturgia, mas também a natureza é uma via de acesso para Deus. Longe de 

ser impedimento, ela revela a sabedoria do mundo criado, que os cientistas descobrem cada 

vez com maior fascínio e enlevo. No seu olhar poético, Cardenal descreve suas observações 

perspicazes sobre a natureza: a lua cheia ao entardecer sobre os bosques, um inseto 

                                                           
29 INCHAUSTI, R. Thomas Merton´s American Prophecy. New York: The State University of New 

York, 1998. p. 151. 
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transparente e colorido, feito uma pintura surrealista, que pousou sobre seu livro de leitura 

no jardim, levou-o a exclamar: “O mundo está cheio de criação surrealista, que Deus saca e 

faz voltar a ele outra vez. E eu também vou até ele com essas criações. Eu renuncio às 

belezas parciais pela Beleza total” (VP, p. 221). 

As notas do noviciado escritas por Cardenal estão cheias de referências à natureza ao 

redor do mosteiro: 

Toda a natureza está cheia de voz: tudo nela é canto e música e som [...] O canto das cigarras, 

dos grilos e das rãs [...] e todas as vozes do campo são oração [...] E toda a natureza também 

está feita de símbolos que nos falam de Deus. A criação inteira não é mais que caligrafia pura 

[...] signos que transmitem uma mensagem [...] E nós próprios também somos um signo de 

Deus.30 

Cardenal vê nas inúmeras vozes da natureza expressões do mesmo louvor ao Criador 

que os monges cantam sete vezes ao dia. Assim, 

o coro das rãs e os grilos cantando na noite enluarada, e as vozes e cantos e gemidos de todos 

os animais, um galo que canta longe, o mugido de uma vaca e o latir de um cachorro, e todas 

as outras vozes misteriosas do campo, são outros tantos Ofícios como o Ofício dos Monges; 

são também salmos em outra língua; são também oração. (VnA, p. 86) 

O poeta da Nicarágua vê a bondade da criação na correspondência ao modelo que 

Deus tinha em mente ao criá-los. “Um animal ou uma árvore são a imagem exata de uma 

ideia da mente de Deus [...] Cada coisa cumpre fielmente em seu ser o que Deus quer que 

ela seja. Cada estrela, como diz o profeta Baruc, está afirmando no céu: „Aqui estamos!‟” 

(VnA, p. 87). 

Ao mesmo tempo que ressalta a pureza e humildade dos animais, Cardenal contrasta 

com o pecado humano. “Uma paisagem é pura porque não tem apetites nem desordens 

como o homem caído os tem. E os animais são puros porque não têm orgulho nem luxúria”. 

Eles estão presentes em sua obra Vida perdida: corvos, cães, porcos, galinhas, vacas, 

pássaros, coelhos, riachos, neve. Chega a usar esta metáfora: “Esta vida contemplativa é 

como a dos pássaros enamorados na primavera” (VP, p. 220). 
                                                           

30 CARDENAL, VnA, p. 28-29. 



 

 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 34 31 

Na escola da profecia 
Merton é considerado um profeta na América do Norte. Ele denuncia as meias 

verdades da política e da religião, sua cegueira espiritual, o conformismo moral. 

Desmascara a idolatria do progresso e do conforto. Por isso vive uma vida alternativa e 

contracultural ao estilo de vida norte-americano: vive em pobreza e trabalho manual árduo, 

numa vida austera sem carnes, peixes e ovos, acordando às duas da manhã. Diz não aos 

campos de concentração, às injustiças raciais e econômicas, à economia de guerra que 

caracteriza seu país, capaz de levar à destruição global, em nome de uma falsa paz e com 

pretextos de serviço humanitário.31 

Grande parte dos escritos proféticos de Merton trata da corrida armamentista e da 

guerra nuclear, sobretudo suas conhecidas Cartas da Guerra Fria. São cento e onze cartas, 

escritas entre 1961 e 1962, abruptamente censuradas pelo abade-geral da Ordem, um ex-

capelão militar. 

A vida monástica, tal como vivida por Merton em toda a sua autenticidade, é uma 

vida profética: ao renunciar ao supérfluo, ao viver apenas do essencial e ao compartilhar os 

bens da terra. Tal vida de pobreza e ascese está na contramão da sociedade americana do 

consumismo e do bem-estar material. 

Adão no paraíso estava nu. A pobreza, pois, é o estado paradisíaco. Adão era pobre como os 

animais, como São Francisco de Assis e como Cristo [...] Nós nos revestimos de coisas 

exteriores ao nosso ser para dissimular a nudez do nosso ser. Falsidade e riqueza são 

sinônimos [...] Mas há um resplendor nas coisas pobres [...] de barro, de palha, de tela bruta, 

de madeira sem pintar: o áspero, o tosco, o rústico – é a nudez da matéria, é como o 

resplendor que tem um corpo desnudo. (VnA, p. 89ss) 

Compra-se um automóvel e acredita- se que esse automóvel passou a ser parte da gente, é 

como um membro a mais do corpo [...] E quando admiram o nosso automóvel, sentimos 

como se admirassem a nós próprios [...] Somente sendo pobres podemos possuir o universo, 

como os pássaros que são pobres possuem o céu, e como os peixes que são pobres possuem a 

água, e como São Francisco de Assis possuía todas as coisas. (VnA, p. 90) 

                                                           
31 INCHAUSTI, Thomas Merton´s American Prophecy, p. 31. 
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Uma vida assim, profética, marginal, contracultural, de pobreza voluntária e de 

trabalho manual, levou Merton necessariamente à compaixão e “à solidariedade com as 

pessoas comuns e com os pobres – reconhecendo sua grande dignidade [...] Ele assumiu a 

tarefa de resgatar a dimensão profética da tradição contemplativa”.32 Ele foi um profeta 

numa sociedade materialista, cheio de alegria franciscana, de ascese trapista e de 

profundidade agostiniana. 

Cardenal sob o magistério do povo 
A perigosa memória: dos salmos, do ditador Somoza, 
da revolução perdida 
A “perigosa memória” dos salmos de luta e libertação 

Em Vida perdida (p. 216), Cardenal expressa seu desejo de reescrever os salmos para 

o mundo de hoje. Busca atualizar os protagonistas do passado (os pobres, perseguidos e 

oprimidos). Para eles é que os salmos foram escritos, e para juízo dos tiranos. ”Se eu puder 

(vou) escrever um livro traduzindo os salmos desta maneira”. Ele conseguiu fazê-lo, 

inspirando outros a fazerem o mesmo em outros países e línguas. 

Descubro que a melhor maneira de rezar os salmos no ofício é tendo presente todos os 

necessitados, presos, em trabalhos forçados, ou em campos de concentração, ou julgados em 

conselhos de guerra, ou deslocados, perseguidos políticos, exilados, órfãos de guerra, 

torturados, pobres de todas as partes, Nicarágua. (VP, p. 215ss) 

Quando Cardenal fez essa nova versão dos salmos, atualizada e inculturada, Merton 

aplaudiu, dizendo que essa deveria ser a versão usada na recitação diária dos monges. Pois 

“eles são para os pobres, solitários e sofredores, não para entusiastas litúrgicos num coro 

confortável e bem-aquecido” (CT, p. 120). 

A “perigosa memória” do ditador Somoza 

                                                           
32 Ibid., p. 152. 
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Na releitura dos salmos atualizada por Cardenal, aparece a perigosa memória do 

sinistro ditador Somoza. No Sl 5, afirma de Deus: “Tu não és amigo dos ditadores”. 

Anastasio Somoza García era comandante da Guarda Nacional em 1936, quando tomou o 

poder na Nicarágua e instalou a ditadura somozista, que comandou o país durante cinquenta 

anos. Para combatê-la, surgiu, em 1962, a Frente Sandinista de Libertação Nacional 

(FSLN). Foi criada por Carlos Fonseca, inspirado no herói nacional Augusto Cesar 

Sandino, assassinado pelo ditador Somoza, pai, em 1934. Por sua vez, Somoza também foi 

assassinado, sucedendo-o no poder seu filho Anastasio Somoza Debayle (Júnior). 

Cardenal lembra que Somoza Júnior acordava ao meio-dia. Ia dormir quando os 

trabalhadores já tinham saído para o serviço diário. O ditador passava noites em festa na 

Casa Presidencial, enquanto nos porões embaixo os prisioneiros eram torturados e mortos. 

Alguns eram jogados aos leões do pequeno zoológico presidencial situado nos jardins do 

palácio, como no Império Romano (VP, p. 215). 

Tanto Somoza, pai, quanto o xá do Irã eram loucos, ambos marionetes dos EUA. “O 

xá se internava todos os anos em uma clínica mental em Saint Moritz, na Suíça. Ali 

chegava seu amigo David Rockefeller para assinar, na clínica mental, os papéis dos 

empréstimos fabulosos que lhe concedia o Chase Manhattan Bank”.33 

Somoza Júnior cometeu o grande erro de mandar matar o jornalista Pedro Chamorro, 

primo de Ernesto Cardenal, em 1978. Foi aí que começou uma insurreição popular, que 

acabou por derrubá-lo em 1979. Foi o triunfo da revolução sandinista, inspirada na utopia 

de uma sociedade mais justa e igualitária. É como expressa um de seus lideres, Sérgio 

Ramirez: “Nós nos sentíamos com o poder de varrer o passado, estabelecer o reino da 

justiça, repartir a terra, ensinar todos a ler, abolir os velhos privilégios, restabelecer a 

independência da Nicarágua, e devolver aos humildes a dignidade que lhes havia sido 

arrebatada por séculos”.34 

                                                           
33 CARDENAL, RP, p. 153-154. 
34 DONEGANA, Costanzo. Nicarágua ontem e hoje: O país não está mais no centro dos interesses e 

debates do mundo. Ficou pobre e esquecido. Mundo e Missão: a emoção de um mundo solidário, 
ano 11, n. 80, p. 13, mar. 2004. Disponível em: 
<http://www.pime.org.br/mundoemissao/atualidamericashoje2.htm>. 
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A “perigosa memória” da revolução perdida: 
“Soldados derrotados de uma causa invencível”35 

O teólogo Johann Baptist Metz, citado na introdução, que cunhou a expressão 

“perigosa memória”, acreditava que 

da Nicarágua ia surgir uma nova Igreja, que já não seria a Igreja em aliança com os 

poderosos, mas com os pobres, com os que não têm poder. Isso seria uma grande mudança na 

história do cristianismo, dizia. O tempo em que a Igreja legitimava aos poderosos tinha 

passado, chegara a época da libertação e da função subversiva da Igreja. (RP, p. 313) 

Mas a política externa de Reagan e a política interna dos dirigentes sandinistas (cada 

vez mais autoritários, distanciando-se do povo e cultivando uma política personalista e 

caudilhista em torno de Daniel Ortega), provocaram uma guerra civil de sete anos, 

destruindo a economia. Reagan financiou os “contras”, ex-guardas somozistas 

desempregados com o triunfo da revolução. 

Cardenal considera também que a visita do Papa João Paulo II à Nicarágua em 4 de 

março de 1983 ajudou a desestabilizar a revolução sandinista. “Nos EUA, o jornal católico 

National Catholic Report escreveu que em Manágua o papa se havia negado a falar da paz, 

como o fizera em outras nações centro-americanas, e que lá a multidão o enfrentou como 

fizera São Paulo com o primeiro papa” (RP, p. 309). 

Por cansaço, o povo derrotou nas urnas o sandinismo nas eleições de 1990. Ortega foi 

novamente derrotado em duas eleições seguintes, mas hoje está no poder.36 

Cardenal e seu irmão deixaram o partido, pleiteando a volta ao sandinismo original e 

criticando os desvios que a revolução tomou. Por isso caiu em desgraça com o novo 

governo, que sequestrou seu computador, bloqueou suas contas bancárias e instaurou um 

processo judicial contra ele (que não foi preso por causa da idade avançada). 

A solidariedade de Cardenal para com as revoluções que estouraram na América 

Latina na década de 1960, para lutar contra as ditaduras militares implantadas em todo o 
                                                           

35 CASALDÁLIGA, Pedro. Citado em CARDENAL, RP, p. 473. 
36 Cardenal recorda com amargura a visita do Papa João Paulo II à Nicarágua: “Uma das primeiras 

coisas que o papa fez quando pisou o solo nicaragüense foi a humilhação pública que me fez no 
aeroporto, diante de todas as câmaras de televisão [...] E ao mesmo tempo que me rejeitou na 
Nicarágua, em El Salvador abraçou o assassino de Monsenhor Oscar Romero” (RP, p. 301-303). 
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continente, como contraviolência à violência institucionalizada, encontrou certos 

precedentes nas figuras dos padres Camilo Torres, Manuel Perez e Bernardo López, entre 

outros. 

A perigosa memória de Camilo Torres, o primeiro sacerdote na guerrilha na América 

Latina, causou um impacto indelével sobre Ernesto Cardenal, então seminarista nos Andes. 

Camilo era capelão universitário em Bogotá. Por coerência com o Evangelho, quis juntar 

seu destino em solidariedade com os pobres de seu país. Por isso fez-se guerrilheiro. 

Camilo dizia que 

a luta revolucionária era uma luta cristã e sacerdotal [...] A revolução era necessária para dar 

de comer aos famintos, beber aos sedentos [...] Não devemos estar discutindo se Deus existe 

ou não quando sabemos que a miséria existe. Nem se a alma é mortal ou imortal, quando o 

homem é mortal. (IE, p. 66) 

Quando o Cardeal Conchas, de Bogotá, proibiu Camilo de envolver-se em política, 

Camilo preferiu ser reduzido ao estado laical para não desobedecer. Em dois dias chegou de 

Roma a dispensa, menos do celibato. Então, “todo o clericalismo da Colômbia rasgou suas 

batinas [...] Chamaram-no de Judas, réprobo, apóstata, renegado, padre subversivo, 

comunista, herege” (IE, p. 65). 

Também a perigosa memória do sacerdote Manuel Perez, que sucedeu Camilo Torres 

na guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN). Nela ingressou também o colega 

de seminário de Cardenal em La Ceja, padre Bernardo López Arroyave. Bernardo fez um 

célebre sermão na capela daquele seminário, estando presentes todos os cardeais e bispos 

da Colômbia, vindos em seus luxuosos Mercedes-Benz, quando o seminário recebeu o 

título de “Pontifício”. No sermão, Bernardo disse, corajosamente, que “preferia vê-los 

abraçados com prostitutas e não com os Mercedes-Benz, com peitorais de ouro e pedras 

preciosas”. A reação foi um silêncio sepulcral na capela, só quebrado pela aprovação de um 

único bispo, que veio felicitar Bernardo por ter dito a verdade (IE, p. 64). Bernardo e os 

demais foram expulsos do seminário. Anos depois, já ordenado sacerdote, Bernardo foi 

martirizado, depois de uma vida inteiramente entregue a serviço dos operários e 

camponeses pobres. 
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O recurso à luta armada ou à “guerra justa” encontra sua razão de ser já nos 

primórdios da história latino-americana, quando o bispo de Chiapas, Bartolomeu de Las 

Casas, dizia que “os indígenas têm o direito de fazer-nos guerra justíssima e o terão até o 

dia do juízo” (IE, p. 68). 

O título La revolución perdida aponta para o fracasso. Mas Cardenal lembra da 

perigosa memória da cruz de Jesus. 

Na Nicarágua se perdeu a revolução, mas nós, cristãos, devemos saber que sempre estamos 

expostos à derrota como Jesus. E que devemos lutar como ele sem a segurança de um triunfo 

imediato [...] Era uma causa justa a causa do amor [...] Para os cristãos, o símbolo continua 

sendo a cruz, que é um duplo símbolo, de derrota e de triunfo. Quem o expressa melhor é o 

Bispo Casaldáliga: “Somos soldados derrotados de uma causa invencível”. (RP, p. 473) 

Solidário destino 

Solidário com os habitantes de Solentiname 
Cardenal considerava Merton como o pai espiritual da pequena comunidade de 

Solentiname. Ele próprio viria entre os primeiros fundadores, para ser uma espécie de 

diretor espiritual da comunidade. Até se projetou uma pequena cabana isolada para ele 

morar. Mas Roma impediu. 

Solentiname é um arquipélago no Lago da Nicarágua, composto por trinta e oito 

ilhas, nas quais viviam noventa famílias (cerca de mil pessoas). Na ilha maior vivia a 

comunidade de Solentiname. Lá morava também o poeta colombiano William Agudelo e 

sua esposa Teresita, com os dois filhos, Irene e Juan. Também os nativos da ilha: 

Alejandro, Elbis e Laureano. 

Vários jovens da comunidade de Solentiname radicalizaram suas vidas ouvindo e 

interpretando o Evangelho de Jesus. Em solidariedade ao seu povo oprimido por Somoza, 

misturaram seus destinos ao de todo o povo em busca de libertação. Solidário destino 

porque aqueles jovens também comprometeram sua segurança e sua vida (ao contrário da 

maioria dos jovens hoje, sem utopia, narcisistas, consumistas e infelizes). Cardenal recorda 

os nomes daqueles mártires para que não caiam no esquecimento. 
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Essa memória é perigosa, pois mostra também a hierarquia católica ligada ao poder, 

amante dos palácios mais do que da periferia. O Cardeal Miguel Obando y Bravo como 

arqui-inimigo da revolução sandinista. O próprio papa amigo de Reagan: ambos destruíram 

a revolução sandinista, num acordo secreto para destruir a teologia da libertação. O 

sacerdócio justificando o poder. Notável exceção é Monsenhor Oscar Romero, que até hoje 

ainda não foi sequer beatificado, vinte e cinco anos depois de seu martírio. No entanto, 

parece que em breve João Paulo II será beatificado... 

Cardenal considera que sua obra El evangelio en Solentiname é o melhor de seus 

livros, porque não é ele o autor, mas o povo dialogando sobre o Evangelho, seja na missa, 

seja no almoço comunitário após a missa (ES, p. 11-12). Embora o livro fosse proibido na 

Nicarágua, considerado como perigoso, o próprio ditador Somoza tinha um exemplar em 

sua escrivaninha, que foi encontrado quando ele fugiu para o exílio. Ele lia e anotava com 

marcador de texto as passagens importantes, como o comentário sobre os magos e Herodes, 

que se considerava um deus (ES, p. 14). Talvez Somoza se visse identificado com Herodes! 

Depois que a revolução foi vencida, o ditador Somoza derrubado e exilado, Cardenal 

sobrevoou o que era a comunidade que fundara em Solentiname. O espetáculo é desolador: 

“Solentiname foi o meu lar. A ponta onde vivia a comunidade. Tudo arrasado. A biblioteca 

queimada” (VdV, p. 56). 

Solidário com os índios das Américas 
A solidariedade de Cardenal aos índios americanos foi despertada por seu mestre de 

noviços, Thomas Merton, em 1959, quando ainda estava na Abadia de Gethsemani. Merton 

afixou no quadro mural recortes das cidades perdidas dos maias, e acabou inspirando seu 

noviço a pesquisar e a buscar projetar luzes sobre a dolorosa história do nosso continente. 

Assim, acaba descobrindo valores pré-cristãos na América pré-colombiana. O 

documentário mais completo sobre a história, a ética, a poesia e a espiritualidade indígenas 

é sua obra El estrecho dudoso. São vinte e cinco cantos. Nela Cardenal age como um 

arquivista e compilador, compondo um mosaico de citações. É como uma polifonia; uma 

obra épica, como os contos de Homero. 

Essa obra usa como fontes documentárias, entre outras, a Historia de las Indias, de 

Bartolomeu de Las Casas, e também textos não históricos dos maias, discursos oraculares 
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que revelam a dimensão providencial da história. Descreve o imperador maia enforcado, 

depois de fazer sua última confissão aos frades franciscanos. O remorso do conquistador 

Fernão Cortez, que não conseguia dormir, pensando em suas vítimas.37 

Para escrever El estrecho dudoso, Cardenal pesquisou no Museu Nacional do México 

sobre a conquista espanhola dos indígenas na América. Continuou a pesquisar na 

Universidade de Columbia, EUA, em 1963 e 1965. A obra foi publicada em 1966, com 

sucessivas reedições. Enfoca o poder imperial espanhol (não o inglês ou ianque). Começa 

pelos primórdios da história latino-americana. 

Nela descreve os “predadores ocidentais movidos por ambição materialista e pela 

busca de um mundo paradisíaco, a chegada dos exploradores europeus, buscando templos, 

palácios e pirâmides revestidos de ouro, prata e esmeraldas em abundância. Muitos desses 

predadores morreram de frio, ficaram loucos, viraram canibais, comeram plantas 

venenosas”. Começa com a quarta viagem de Colombo, e a “descoberta”, em 1502, da 

Terra Firme, perto de Honduras. Relata a conquista desses países e chega até os tempos 

presentes, com a ditadura de Luis Somoza Debayle (1956-1963). 

Ernesto Cardenal: poeta, místico e 
profeta latino-americano 

Quanto a Cardenal, Merton afirma premonitoriamente: “Cardenal será uma das vozes 

mais significativas das duas Américas [...] Suponho que está em sua Ilha [de Solentiname] 

combatendo contra mosquitos. Ao menos ele tem de lutar somente contra regimentos de 

mosquitos” (HA, p. 112-113). 

Então, durante a missa, o eremita de Gethsemani pensa em Cardenal, em todos os 

amigos na América Latina, especialmente na Nicarágua (CT, p. 124). “Deus pode deixar 

você sentir as próprias limitações, mas o poder do seu Espírito também se evidenciará em 

sua vida. Não tema: seja como uma criança em seus braços, e você conseguirá fazer muito 

por seu país” (CT, p. 152). 

Essas palavras proféticas se cumpriram na vida e na obra de Cardenal, em sua poesia 

mística e revolucionária, em sua atitude profética e corajosa diante dos ditadores, do 

                                                           
37 The doubtful straight. Indiannoplis: Indiana University Press, 1995.ISBN 025320903Y. 
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império hegemônico, em solidário destino com seu povo e o povo de todo o continente 

latino-americano. 

A poesia 
Para Cardenal, poesia e arte estão intimamente ligadas à política. Ele mesmo afirma 

que sua poesia é cheia de fé e de esperança. Jesus também era acima de tudo poeta, como 

podemos ver nas suas belas parábolas, compreensíveis até pelas pessoas simples e iletradas. 

Nessas parábolas descreve a vida e a natureza da Galileia, com seu belo lago, pescadores, 

camponeses, parreirais, figueiras e oliveiras. Também aponta para a bondosa Providência 

Divina, mencionando o cuidado pelos corvos (animais tão pouco atraentes), pelos lírios (tão 

pouco apreciados), pelos pardais (tão insignificantes) e pelo grão de mostarda (tão 

minúsculo como a cabeça de um alfinete).38  
A exemplo de Jesus, Cardenal, em sua poesia, cria parábolas, metáforas 

extremamente criativas e compreensíveis. Reflete o Lago da Nicarágua que “a trapa ianque 

não tem, só tem tanques”. Ou a forma tão poética como descreve a própria conversão, 

quando se dirige a Deus dizendo: “Pacientemente como o caçador e o pescador Tu me 

esperaste, pois eu andava longe de Ti. Esperaste muitos anos... muitos anos de minha vida... 

mesmo antes de existirem as montanhas. Eu estava distraído... E quando chegou o 

momento, como o caçador e o pescador, foste rápido”.39 
A exemplo de Merton, que escreveu uma revista para canalizar sua poesia, Cardenal 

fundou o Boletín de Nuestra Señora de Solentiname para essa mesma finalidade. 

Solentiname foi sua tentativa de pôr em prática a utopia de união entre Cristianismo e 

marxismo, uma experiência-piloto. 

Cântico cósmico 
Para Cardenal, foi a poesia que criou todas as coisas, pelo poeta (criador = poietes) 

criador do poiema. Por isso todo o cosmo canta. É o amor que canta. A música calada. A 

solidão sonora. A criação do mundo é obra do Grande Expandidor, “que encheu a expansão 

                                                           
38 PAGOLA, José Antônio. Jesus: aproximação histórica. Petrópolis: Vozes, 2010. p. 145-150. 
39 CARDENAL, VdV, p. 54. 
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dos céus, e o coro da vida se ergueu e brotou em êxtase [...] Ele cantou ao criar a terra. Ele 

fez a terra cantando” (Canto cósmico, p. 10-11). 

Diante de um universo de dimensões inimagináveis, Cardenal exclama que somente 

um amor sem medida foi capaz de criar esses bilhões de estrelas. E então ele canta ao 

Criador e Expandidor do universo: “Há um amor que governa o universo”, afirma Cardenal 

(ES, p. 108). Ele trabalhou trinta anos na elaboração da obra que canta esse amor: Cântico 

cósmico. São quarenta e três poemas, do Big Bang ao Ponto Ômega. Rastreia os inícios do 

universo-pluriverso, e dentro dele o ser humano. 

Cântico cósmico situa-se numa fronteira entre astronomia e antropologia. “As pessoas 

são palavras [...] Toda pessoa é para outra pessoa [...] Ninguém existe sozinho”(CC, p. 22-

23). Apresenta o ser humano situado entre os astros e os átomos, feito do mesmo pó das 

estrelas, nascido de uma estrela que morreu para que ele pudesse ter vida. Traz em seu 

corpo os mesmos elementos químicos forjados no calor das estrelas há 13,5 bilhões de anos 

atrás. A entropia, segunda lei da termodinâmica, aparece como o tempo que segue em 

frente e nunca volta. 

Cântico Cósmico termina triunfante, com a “perigosa memória” da ressurreição de 

Jesus, quando diz: “O Hades foi vencido. A morte já não tem sentido. O ferro do teu sangue 

voltará ao coração da terra. Mas por detrás disso espera a surpresa [...] Houve um na 

história que voltou da morte” (CC, p. 258). Assim, a “perigosa memória” da paixão e 

ressurreição de Jesus assegura a vitória do Bem sobre o Mal, garantindo para nós um futuro 

feliz. 

A mística 
A poesia mística de Cardenal é claramente esponsal. O próprio Merton a identifica ao 

prefaciar a obra Vida no Amor: 

Este livro é completamente tradicional – às vezes como Santo Agostinho ou os místicos dos 

“esponsais” da região do Reno – e completamente moderno, pois não é alheio à visão de 
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Teilhard de Chardin. É também completamente sincero e simples, o que certamente é um dos 

principais sinais da autenticidade de um ensinamento espiritual.40 

Como já dissemos anteriormente, sua conversão a Deus aconteceu através da 

experiência da beleza dos corpos humanos. “O amor à beleza das garotas levou-me a 

descobrir a beleza de Deus, criador dessas moças e de toda beleza. Esse amor conjugal tem 

sido minha vida desde então. Isso também me levou a participar da revolução.”41 

A mística de Cardenal está profundamente unida à erótica. “Eu nasci para místico, 

místico tentado pela carne [...] Todos somos ansiosos de amor e de beleza, por isso 

equivocados, prostitutos” (IE, p. 53). Chega a chamar Deus de “sexo perfeitíssimo, o Único 

Sexo Verdadeiro [...] Beijos limitados não saciam uma alma que quer uma eternidade de 

beijos” (IE, p. 29). 

Por contraste, todos os amores humanos não são senão reflexos fragmentados da 

beleza total, “como pedaços de um espelho quebrado [...] Como me ofuscou a beleza 

humana [...] Fizeste que eu as amasse tanto, para que depois, com este coração enamorado, 

Te amasse mais só a Ti” (IE, p. 31). 

E no seminário para vocações adultas em La Ceja, na Colômbia, contemplando a 

beleza dos Andes, Cardenal exclama: 

Eu podia sentir que Deus me invadia e abraçava todo o meu ser, alma e corpo, saciando todos 

os desejos de minha alma e de meu corpo; cessando todos os desejos que não haviam sido 

saciados com os deleites finitos [...] que não eram Deus, mas reflexos de Deus; e estando já 

dentro da gente quem é a Fonte de todas as coisas, não lhe falta coisa alguma, e já não tem 

nenhum desejo sequer [...] Meu coração está vazio, mas nada lhe falta, porque neste vazio 

está Deus, que é o todo que se sente como nada [...] Mas, no aspecto sexual, sou pobre, um 

mendigo debaixo da ponte. (IE, p. 32-22) 

Dessa rica e intensa experiência humana Cardenal elabora suas três vias para o 

conhecimento místico de Deus: A via afirmativa: toda beleza que existe nos humanos 

existe em Deus; a via negativa: toda deficiência que há na beleza humana inexiste em 

Deus; a via eminente: toda beleza que há nos humanos está em Deus em sumo grau (IE, p. 
                                                           

40 VnA, p. 17. 
41 http://blogs.periodistadigital.com/religion/object.php?o=489294  

http://blogs.periodistadigital.com/religion/object.php?o=489294
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33). Essa é a famosa tríplice via para Deus, um itinerário clássico na espiritualidade cristã. 

Ela foi muito bem comentada na Idade Média por São Boaventura († 1274), o chamado 

“doutor Seráfico”, sétimo sucessor de São Francisco de Assis na condução da Ordem 

Franciscana. Ele fala da via exterior da criação, da via interior da alma e da via superior de 

Deus como sumo bem e sumamente belo.42 

A profecia 
Mas Cardenal não se perde num romantismo parnasiano. Recorda o pecado original 

do Homo sapiens e com ele o de toda a espécie humana. Com muitas faces, esse pecado 

hoje se expressa na falta de solidariedade. Um exemplo gritante que ele cita é Aristóteles 

Onassis, símbolo do capitalismo. Era um dos homens mais ricos do mundo, mas insolidário 

e infeliz. Vivia na escuridão de hotéis luxuosos, com as janelas bem vedadas por medo de 

se infeccionar de bactérias. Sua vida era “uma vida sem sabor e sem gozo, um bilionário 

eremita [...] um miserável, tendo um bilhão e meio de dólares” (CC, p. 232). 

Outra expressão de falta de solidariedade são os banqueiros de Wall Street. Seus 

lucros são fabulosos, pois são donos de três quartos do planeta (CC, p. 48-49). Donos da 

mídia, 80% das notícias que transmitem são mentiras. Tentaram por todos os modos 

desestabilizar a revolução sandinista na Nicarágua. Hoje tentam desestabilizar a revolução 

cultural acontecendo na Venezuela e na Bolívia. Cardenal denuncia profeticamente também 

como insolidárias as corporações transnacionais: a International Armaments Corporation, 

de Mr. Sam Cummings, mercador e distribuidor da morte. Ele financiou noventa e sete 

guerras dos EUA, até mesmo vendendo armas para Somoza, para o xá do Irã e para a CIA 

(CC, p. 45). 

Cântico cósmico traz a memória maldita de tantos outros inimigos da humanidade, 

além desses, o que quase faz pensar no triunfo do Mal sobre o Bem: Hitler, Truman, 

Somoza (pai e filho), Reagan (CC, p. 201), Pinochet. Cântico cósmico começa citando 

Hitler, 

                                                           
42 SÃO BOAVENTURA DE BAGNOREGIO. Escritos filosófico-teológicos. Porto Alegre: Edipucrs, 

1999. v. 1: Itinerário da mente para Deus, p. 295- 338. 
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ungido pelo demônio, que tanto fez para aumentar o índice de mortalidade; disfarçou de 

idílico o terror; encarnou as frustrações, fobias e ódios de todos [...] demonstrou em todos os 

seus atos que o mal é banal [...] encheu a terra de terror. Foi amado por muitos até fora da 

Alemanha e não foi ninguém. (CC, p. 284-285) 

Reagan também é citado como um inimigo da humanidade. Ele convenceu o 

Congresso dos EUA a financiar os “contras” da Nicarágua com 38 milhões de dólares. Com 

essa valiosa ajuda os contras destruíram cooperativas; incendiaram capelas, escolas e 

centros de saúde; estupraram e degolaram crianças, jovens e adultos. Para Reagan, “a 

desigualdade é o imperativo moral”, inspirando-se no tubarão predador e não nas abelhas 

solidárias, como paradigma da convivência humana. Por isso considerava antinatural a 

revolução da Nicarágua e fez tudo para destruí-la (CC, p. 229). 

Reagan, em vez de pregar a competição, deveria se espelhar na generosidade do sol, 

possibilitando sem cessar a fotossíntese, e com ela a vida generosa (geradora) no planeta. O 

capitalismo, ao contrário, é um regime que proíbe amar e “nos faz de novo cristais em vez 

de células” (CC, p. 229). Ele viveu seus dez últimos anos uma vida vegetativa. Talvez a 

memória de suas vítimas não o deixasse morrer em paz. Foi responsável pela morte de 300 

mil pessoas na Nicarágua, El Salvador e Guatemala. Até pela morte de Dom Oscar 

Romero. 

Cardenal, profeta e místico da Nicarágua, afirma seu profundo amor à Igreja, sua Mãe 

e Mestra. Foi só movido por esse amor que, a exemplo dos profetas de Israel, teve de fazer 

denúncias, que ele justifica assim: “Tenho o direito de fazê-lo, porque é minha Mãe, e devo 

jogar na cara quando ela se prostitui, como, por exemplo, quando o Vaticano se deita 

(“acuesta”) com a CIA”.43 Com uma crítica tão radical, ele certamente não esperava receber 

aplausos. Mas as censuras que recebeu animaram-no e animam a seguir em frente, com 

coragem e fidelidade. 

Nem mesmo a suspensão a divinis oficiis conseguiu humilhá-lo, pois considera que 

seguiu sua própria consciência ao se envolver na causa do povo. E quem segue a própria 

consciência, conforme a doutrina católica, não peca. Ele considera, ainda, que foi suspenso 

                                                           
43 http://blogs.periodistadigital.com/religion/object.php?o=489294  
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de funções sacerdotais, mas que sua verdadeira vocação é anunciar o Evangelho. E a 

vocação profética é superior à vocação sacerdotal. 

A contribuição de Merton e Cardenal para a 
espiritualidade da libertação latino-americana 
Uma poesia mística e revolucionária 

Cardenal conheceu uma dupla conversão: da mística ao marxismo e da religião ao 

sandinismo. Em maio de 2005, Cardenal foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Ele – 

que na década de 1950 participou da chamada “Revolução de Abril” (1954) para derrubar o 

ditador Somoza García; que na década de 1960 preparou-se para o sacerdócio no seminário 

de vocações adultas na cordilheira dos Andes, em La Ceja, na Colômbia; que na década de 

1970 participou, junto com a FSLN, na luta para derrubar Anastasio Somoza Debayle; que 

em 19 de julho de 1979, dia em que triunfou a revolução sandinista, foi nomeado ministro 

da Cultura da Nicarágua – prestou inestimáveis serviços às letras universais. 

Cardenal vê uma íntima ligação entre a poesia e a mística, entendida como união com 

Deus. Já na raiz grega criador é “poeta” (poietés). Assim, poema é criação, como Deus é o 

Poeta da criação. Desse modo, ele entende a poesia como um caminho para a mística. Em 

27 de julho de 2009, recebeu o Prêmio Pablo Neruda de Poesia da presidente do Chile, 

Michelle Bachelet. Em 15 de outubro de 2009, foi convidado a participar da IX Feira 

Internacional do Livro em El Zócalo da Cidade do México, onde declamou suas poesias. 

A “perigosa memória” de Jesus desafia a religião burguesa, a monomania do 

dinheiro, a concupiscência das bolsas, de Wall Street e do Rockefeller Center. Pede [a nós 

todos] para “não contaminar-se com a mentalidade capitalista. Minha sociedade não é deste 

establishement, disse Jesus a Pilatos”. 

Cristo presente nas celas dos cárceres, mas não nos palácios episcopais. E assim como o 

bispo de Canárias, sob Franco, lançou um protesto indignado contra, mas indignado mesmo, 

contra as pernas femininas nas praias, Mons. Chavez, sob Somoza III, inaugurou seu 

episcopado com importantíssima pastoral sobre aquele gravíssimo perigo: a minissaia. (CC, 

p. 272) 
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Em 26 de março de 2009, Ernesto Cardenal e Eduardo Galeano receberam um 

doutorado honoris causa pela Universidade de Vera Cruz, no México. Na ocasião, 

Cardenal afirmou que “a América Latina é a esperança do mundo. Nela continua vivo o 

sonho do libertador Simón Bolívar, de que os povos vivam unidos e em comunhão”.44 Para 

essa utopia trabalhou e continua a trabalhar incansavelmente o poeta, místico e profeta 

revolucionário da Nicarágua. Talvez seja esta a maior contribuição que ele tem dado ao 

continente e ao mundo. A premonição de uma só América, unificada de norte a sul, já era 

antiga visão de seu mestre Thomas Merton. 

O maior impedimento para tal união é o espírito do capitalismo selvagem, fortemente 

denunciado por Galeano na referida ocasião, quando disse: “É um sistema que socializa as 

perdas e privatiza os ganhos. É como o porteiro de um cemitério, onde o único vivo é 

ele”.45 

Quanto ao futuro da América Central e do Sul, conforme Cardenal, será uma segunda 

independência: a primeira foi com relação aos imperialismos espanhol e português. Agora 

será uma independência diante do Império dos EUA. Muitas esperanças foram depositadas 

no atual presidente Barack Obama. Mas ele tem situações que não pode controlar, como as 

esferas econômica e militar, herança maldita de George W. Bush. A Guerra do Iraque não 

lhe será computada, mas a do Afeganistão sim. 

Muitas expectativas foram depositadas em presidentes como Kennedy, Carter 

(direitos humanos?), Clinton. Mas, por causa da “pentagonização” do Executivo, prevalece 

a lógica imperial e seus interesses, travestidos em ajuda humanitária, por cima do bem-estar 

de todas as demais nações. Dessarte, Cardenal chega a afirmar que “não há nada que 

esperar de nenhum presidente dos EUA” (RP, p. 154). Por isso já acontecem reuniões de 

ministros dos países latinos sem representantes norte-americanos, como a ocorrida no 

México. 

Cardenal como um tríplice paradigma 
No II Encontro de Escritores pela Terra, em Vera Cruz, no México, Cardenal foi 

recebido no Museu de Antropologia pelo governador do estado, Fidel Herrera. Ao 
                                                           

44 Disponível em: < http://ernestocardenal.blogspot.com/2009_03_01_archive.html>. 
45 Ibid. 
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conceder-lhe o título honorífico, o governador apresentou Cardenal como um tríplice 

paradigma: 

1. Um modelo de sacerdote verdadeiramente comprometido com a Palavra de Deus, 

desposando a causa dos pobres e dos esquecidos da Terra (mística e profecia). 

2. Compromisso com uma poesia de extraordinária beleza lírica, uma poesia que é 

caminho à mística. 

3. Compromisso revolucionário com o mundo e com a sociedade onde lhe tocou viver, 

apegado a uma ética sustentada em valores e princípios sólidos e inquebrantáveis.46 

Com essas palavras o governador sintetiza a importância e a contribuição de Cardenal 

para todo o continente. O compromisso com a Palavra de Deus é antes de tudo função 

profética. A causa dos pobres e esquecidos é solidário destino. 

Ao recordar da Abadia de Gethsemani, Cardenal lembra a um tempo da austeridade 

dos costumes quase medievais de então e de sua imensa felicidade por estar encerrado no 

silêncio e na intimidade com Deus, a sós com a Palavra que diariamente modelava seu ser e 

agir. Recorda que gostaria de ficar lá por toda a vida, mas por questão de saúde teve de sair. 

Ou porque, na expressão de Merton, não tinha razão de ser de ficar lá, quando já era um 

mestre na vida espiritual. “Cardenal deixou Gethsemani por motivos de saúde. Mas agora 

eu posso ver que havia também outra razão: não tinha sentido que continuasse aqui como 

noviço e como estudante quando na realidade ele já era um mestre.”47 Deus reservava para 

ele outra missão, mais ampla, continental e mundial. 

Perguntado se a teologia da libertação crê na luta armada para derrubar ditaduras, 

Cardenal remete ao magistério da Igreja através do Papa Paulo VI na Colômbia, quando 

afirmou que a luta armada é legítima quando existe uma ditadura evidente e prolongada. 

Era o caso da ditadura Somoza, pai e filho, que o povo organizado e solidário derrubou. 

“Ditaduras que parecem inabaláveis como a ordem natural num instante desabam como um 

sonho ruim, e o povo está dançando nas ruas [...] O triunfo da revolução na Nicarágua” 

(CC, p. 272). 

                                                           
46 Ibid. 
47 VnA, p. 17. 



 

 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 34 47 

No entanto, a hierarquia católica da Nicarágua sempre foi contra a revolução 

sandinista, tendo à frente o Cardeal Miguel Obando y Bravo. Ele se aliou à direita, na 

pessoa de Arnoldo Alemán, mesmo acusado e condenado por corrupção (é que Alemán 

tinha ajudado a construir a catedral e a universidade católica). 

Não só a hierarquia, mas também o clero nicaraguense é antissandinista, enquanto os 

fiéis católicos são mais abertos e pró-revolução. Isso causou profunda divisão na Igreja da 

Nicarágua, levando à evasão dos católicos, que migraram para o pentecostalismo. Hoje, 

dois terços de toda a América Central já é pentecostal, sobretudo da Igreja Universal, que lá 

conta com várias emissoras de televisão e rádio (conforme depoimento de Leonardo Boff 

no congresso da Soter em 2008, após voltar de um giro pela América Central). 

Solidariedade a Cardenal perseguido 
Em 2005, Cardenal foi acusado de injúria pessoal contra o presidente Daniel Ortega, 

depois que voltou da posse do presidente Fernando Lugo no Paraguai. Foi um processo 

judicial sem transparência, e viciado na origem. Só não foi preso em consideração à sua 

idade avançada (em 29 de junho de 2010 ele completou 85 anos). Amigos no mundo inteiro 

prestaram solidariedade a Cardenal. Primeiramente, a Rede Internacional de Escritores pela 

Terra. 

Mas Cardenal continua solidário com as crianças vítimas de câncer. Com elas criou 

oficinas de poesias, com mensagem social e política. Com elas publicou um livro, cuja 

renda é revertida na obra de recuperação da saúde desses doentes. Para o poeta da 

Nicarágua a revolução sandinista não foi um fracasso. Só que foi frustrada e perdida por 

causa dos EUA. Afirma que foi belíssima. Mas hoje os dirigentes são corrompidos. Daí a 

tarefa que ele propõe, de voltar ao verdadeiro sandinismo. Resgatar a revolução, como a do 

México. Por suas críticas à atual ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua, Cardenal sofre 

consequências: um processo judicial no qual foi condenado, mas livrado do cárcere por 

causa da idade. Seu computador foi sequestrado, suas contas bancárias foram bloqueadas. 

A Nicarágua hoje 
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Em entrevista dada em 20 de março de 201048 (), Cardenal afirma que agora existe 

uma nova ditadura na Nicarágua. Antes houve uma revolução, que foi perdida. Mas ela vai 

voltar. Talvez não volte agora, mas na próxima geração. O país é pobre, sempre assolado 

por desastres naturais e pela insensatez humana. Só a humana solidariedade ajuda a 

solucionar os graves problemas que enfrenta. Mudou muito a Nicarágua da década de 1980. 

Lá, como em todo o continente, há uma grande concentração de riquezas, fruto do modelo 

neoliberal. 

A Nicarágua é, hoje, o segundo país mais pobre do continente, enquanto lá os ricos 

ostentam carros importados, mansões, bancos. O governo de Daniel Ortega pratica um 

sandinismo de gran piñata (“de grande comilança”): nacionalizou grandes empresas, que 

acabaram nas mãos dos líderes revolucionários. Cardenal afirma, a respeito do atual 

governo nicaraguense, que “não é de esquerda nem revolucionário, nem é sandinista; é uma 

ditadura familiar do presidente Ortega, de sua mulher e seus filhos”.49 

A esposa de Daniel Ortega, Rosário Murillo, recebe bem poucos elogios na obra de 

Cardenal, sobretudo em La revolución perdida. Foi ela que desmontou todo o trabalho 

realizado no Ministério da Cultura. Onde era a cavalariça de Somoza, Cardenal tinha criado 

uma Escola de Arte Pública. Rosário Murillo fechou-a e no seu lugar criou uma Escola de 

Equitação. Voltaram os cavalos (RP, p. 365). Ela também voltou a elitizar a cultura (teatro, 

balé, pintura, escultura), que a revolução tinha popularizado (RP, p. 364). 

A América Latina hoje 
Cardenal afirma que a América Latina está a caminho de um segundo movimento de 

independência. O primeiro foi contra a Espanha. Agora é contra o Império dos EUA. Por 

outro lado, os europeus buscam acordos de solidariedade com a América Latina, cujo 

futuro será uma independência absoluta dos EUA, assim como lutou pela independência 

fazendo frente ao colonialismo espanhol. Não devemos ter nenhuma ilusão nem esperar 

nada de nenhum presidente dos EUA. Nem mesmo de Obama, que não tem o controle 

efetivo dos setores econômico e militar por causa da “pentagonização” do Executivo no 

Império. 
                                                           

48 disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=oX-XzHi1J7g>  
49 Disponível em: <http://ernestocardenal.blogspot.com/2009_03_01_archive.html>. 
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O poeta da Nicarágua afirma também que existem duas Igrejas: a dos ricos, nos 

palácios, e a dos pobres, na periferia. Para ele, a única Igreja verdadeira é a dos pobres, 

porque é a de Jesus. A Igreja dos ricos vem de Constantino. Migrou das catacumbas aos 

palácios, traindo o projeto original de Jesus. João Paulo II, no avião que o levava à sua 

segunda visita à Nicarágua, afirmou que a teologia da libertação não tinha mais vez na 

América Latina porque o comunismo havia caído na URSS. A partir do Brasil, Dom Pedro 

Casaldáliga contestou que, enquanto houver pobres no mundo, haverá teologia da 

libertação. Hoje os problemas sociais, econômicos e ecológicos ficaram piores do que há 

algumas décadas. 

Em 1985, Dom Pedro Casaldáliga foi à Nicarágua em solidário destino com o povo e 

sua revolução. Em 1990, foi a El Salvador, solidário com a comemoração dos dez anos da 

morte martirial de Dom Oscar Romero. Visitou a Universidade Centro-Americana (UCA), 

dos jesuítas, com seus seis mártires, e com todo o povo ferido. Foi censurado pela 

hierarquia da Nicarágua, Obando y Bravo à frente, “Casaldáliga visto como um diabólico, e 

São Monsenhor Romero [...] Um Cristo Conservador e seu vigário na terra um polaco 

capitalista utópico [...] Deus enfastiado de tantas missas cantadas na Colômbia. Enfastiado 

das missas pontificais” (CC, p. 198). A guerra, à qual o cardeal de Nova York chamou de 

“um amor camuflado” (CC, p. 228). 

Quanto à hierarquia católica na Nicarágua, ela perdeu a liderança moral. Entre os 

fiéis, muitos não confiam mais na Igreja, por sua falta de imparcialidade. “Isso é 

preocupante, porque há no país um forte retorno à religião [...] que se traduz num 

pluralismo religioso sem institucionalização nem credo definido. Dentro desse quadro, 

revela-se cativante o apelo do evangelismo radical.”50 

Em resumo: a luta interna pelo poder entre os dirigentes sandinistas, o descrédito da 

hierarquia católica e seu cardeal Obando y Bravo e a luta do povo pela sobrevivência 

tornam a utopia de um outro mundo possível cada vez mais distante na Nicarágua hoje. Daí 

Cardenal afirmar que não há pior orgulho do que o dos eclesiásticos e dos políticos. 

Perguntado se a suspensão a divinis officiis foi humilhante para ele, responde: 

                                                           
50 DONEGANA, Nicarágua ontem e hoje..., p. 14. 
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Absolutamente não! A suspensão proíbe administrar sacramentos. Minha vocação não é esta, 

mas pregar o Evangelho [...] Sempre houve bispos e papas metidos na política. Mas pela 

primeira vez assistimos a uma revolução na qual participaram sacerdotes e que nascia do 

povo [...] Desobedecemos ao Vaticano e obedecemos aos ensinamentos de Santo Tomás de 

Aquino: a máxima autoridade sempre deve ser a própria consciência. Até mesmo quando 

existe o perigo de excomunhão.51 

Algumas considerações conclusivas 
Perguntamos agora: qual a contribuição que Merton e Cardenal deram à 

espiritualidade da libertação? Embora reconhecendo que as ênfases poderiam ser outras, a 

honestidade intelectual e a fidelidade ao tema nos apresentam como relevantes o que segue, 

para a nossa provocação (“pro-vocação”), interpelação e edificação: 

1. Devemos subir a Deus pela oração, meditação, contemplação e lectio divina 

compartilhada. Pois só Deus tem o primado, a primazia, a prioridade sobre a nossa 

vida e o nosso tempo, porque dele viemos como a nossa origem e para ele voltamos 

como a nossa meta última. Sua Providência Divina vai tecendo a vida pessoal e 

histórica. A oração, porém, não deve ser entendida como mero devocional, mas como 

uma atmosfera de confiança e intimidade que se respira (Abbá), como o peixe na água 

(assim ensinou Merton a Cardenal). 

 Deus deve ser experienciado, “fruído” e apresentado na bela metáfora esponsal, tão 

cara a Cardenal. Deus é a beleza, sumo bem e sumamente belo. Uma tal visão ajuda a 

corrigir os equívocos do ateísmo atual, para o qual Deus é um ídolo que exige sangue, 

sacrifícios humanos, a começar pelo seu Filho. Essa linguagem esponsal remonta aos 

profetas bíblicos, e foi vivida existencialmente pelos místicos de todas as religiões. A 

poesia deve expressar sempre de novo essa experiência do Deus da beleza, que só 

encontramos parcialmente nas criaturas. 

2. Devemos também descer aos humanos pela compaixão, em “solidário destino”. A 

lição que Merton ensinou a Cardenal é essa: não é possível ser contemplativos na 

América Latina sem comprometer o próprio destino com o destino do povo sofrido, 

                                                           
51 Disponível em: <www.elmundo.es/larevista/num184/textos/erne.html>. 
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oprimido e excluído. Um povo majoritariamente cristão, ao qual se oferece hoje um 

verdadeiro supermercado religioso, e a opção de uma religião light esquecendo a 

“perigosa memória” do sofrimento e morte de Jesus. 

3. Cardenal deu credibilidade à religião, mostrando que ela não cria pessoas covardes, 

estátuas de gesso, mas pessoas corajosas, que arriscam enfrentar a ameaça dos 

ditadores para estar ao lado dos pobres. Mostrou que há uma Igreja dos ricos, que faz 

aliança com os poderosos para buscar segurança e privilégios deles, e que há também 

uma Igreja dos pobres, destituída dos signos de poder, a exemplo de São Francisco. 

Só a Igreja dos pobres é verdadeira, conforme Cardenal. 

 Apesar de todas as críticas que fez à hierarquia, a partir do interior da Igreja, como 

sacerdote e profeta, por amá-la profundamente e desejar vê-la fiel ao Evangelho, 

Cardenal permanece filho desta Igreja questionada. Não é nenhum herege ou 

cismático. Suas obras confirmaram para milhares de leitores a fé e o amor a Cristo, à 

Palavra de Deus, à poesia e à profecia. Se o papa, os bispos e os sacerdotes 

“estiverem servindo de empecilho para a salvação dos povos, a vingança cabe a Deus 

e ele mesmo há de retribuir-lhes com o tempo”.52 

 Como vínculo da unidade, o papa tem a missão de fazer avançar os setores da Igreja 

que querem ficar para trás, saudosistas (como fez Paulo VI na Colômbia), e também 

desacelerar o passo dos grupos que estão avançando por demais. Tarefa imensa, 

quase impossível, para a qual deve contar com nossas preces e nosso apoio (e para 

quem Deus concedeu esse dom, também deve contar com o múnus profético, como 

em Thomas Merton e em Ernesto Cardenal). 

 Conforme a doutrina católica, uma guerra pode ser considerada justa quando há uma 

evidente ditadura prolongada, como era o caso da Nicarágua de Somoza, e quando se 

esgotaram todos os recursos pacíficos para derrubá-la. Cardenal alude ao ensinamento 

do Papa Paulo VI na Colômbia para justificar sua própria participação na revolução 

sandinista. Nela participaram também inúmeros sacerdotes e leigos católicos, apesar 

da oposição da hierarquia, a começar pelo Cardeal Obando y Bravo, que se sentia 

bem frequentando o palácio do ditador Somoza. 
                                                           

52 MERINO, Antonio. Humanismo franciscano; franciscanismo e mundo atual. Petrópolis: FFB, 1999. 
p. 179. 
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4. A Palavra de Deus pode e deve ser inculturada na linguagem de hoje, para projetar 

luz sobre a realidade presente, como fez Cardenal com seus Salmos de luta e 

libertação (que Merton considerava ser a versão que deveria ser cantada pelos 

monges), bem como com o seu Evangelho em Solentiname, lido nas Comunidades 

Eclesiais de Base (e que serviu de paradigma para outras tentativas semelhantes em 

outros contextos). Na escola da oração, os salmos têm importância fundamental, que 

são de luta e libertação. Como afirma muito bem Elie Wiesel, sobrevivente do 

Holocausto: “Desconfiem dos milagres, rezem os salmos”.53 Neles transparece não a 

vitória sobre os inimigos, mas sobre o medo paralisante. 

5. Devemos combater a ideologia neoliberal como contrária ao Evangelho, ao ensino 

dos Santos Padres e à Doutrina Social da Igreja. Cardenal afirma que 

só existem dois sistemas econômicos possíveis: a apropriação privada das riquezas da terra e 

o compartilhar das riquezas. O autêntico cristianismo está a favor do compartilhar de todos os 

bens. São Basílio disse: “Uma sociedade perfeita é a que exclui toda propriedade privada”. E 

São Clemente disse: “Todas as coisas que existem no mundo deveriam ser de uso comum”.54 

6. A fé católica é e deve ser tão universal e includente a ponto de assumir e elevar até 

mesmo a filosofia marxista, corrigindo-a e completando com a dimensão trans-

histórica e transcendente. Foi o que fez Cardenal na década de 1970, em sua segunda 

conversão, em Cuba, ao ver o sentido de justiça social que o comunismo promoveu 

naquela ilha. O judeu Marx inspirou-se no ensinamento dos profetas bíblicos. 

7. Os indígenas da América conservaram em sua poesia, mitologia e espiritualidade 

valores pré-cristãos, desde a época pré-colombiana, que podem ser fecundados com o 

Evangelho de Cristo: seu sentido de solidariedade, seu não consumismo, a utopia de 

uma terra sem males, a pertença e o respeito pela Mãe Terra. Precisamos conhecer e 

resgatar esses valores para tornar o planeta sustentável a nós e às gerações futuras. 

8. Os ditadores passam. Sua memória será maldita, diante de Deus e dos homens. Suas 

estátuas, que eles mesmos erigiram, e as avenidas que levam seus nomes, um dia 

                                                           
53 Citado por BRADANINI, Sérgio. A coragem de crer. Mundo e Missão, mar 2004 - ano 11, n. 80, p. 

5, mar 2004. Comentário ao Sl 27,1-6. Disponível em: < 
http://www.catequisar.com.br/texto/materia/especial/missionario/48.htm>. 

54 Disponível em: <http://www.elmilitantevenezuela.org/content/view/3393/172/>. 
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serão destruídas pelo povo. Os Somoza (pai, filho e neto), Truman, Reagan, Bush (pai 

e filho), Blair, Obama, todos eles são líderes perigosos e infelizes, desconectados das 

bem-aventuranças. “Ungidos pelo Demônio, serão reconhecidos como inimigos da 

humanidade.” 

9. Ao contrário, a “perigosa memória” da paixão, solidariedade e entrega à morte de 

Jesus para instaurar o Reino de Deus, será sempre bendita. Mas sem deixar de ser 

perigosa. Ela sempre de novo nos desinstala e interpela a buscar o Reino de Deus, que 

ele anunciou. É a busca de um outro mundo possível, de solidariedade, justiça e paz 

universal entre as nações. Os profetas judeus o anunciaram. O profeta da Galileia o 

inaugurou. Merton e Cardenal buscaram segui-lo com radicalidade, até o fim, com o 

risco de vida. É provável que ambos sejam canonizados no futuro. Enquanto os 

profetas vivem, sua missão desconfortável é sacudir profeticamente a Igreja, chamá-

la ao primeiro amor, impedindo que se prostitua com a aliança com os poderes 

políticos e econômicos. “Depois de mortos e nos altares, os santos estão bem, mas 

enquanto vivem são terríveis.”55 

10. Solentiname não teve nenhum noviço. Não prosperou. Fracasso como o de Jesus na 

cruz. Mas todos lá participaram na revolução que libertou o país. Cardenal não perdeu 

a orientação cristã que sempre buscou imprimir à revolução: não criou paredões. 

Perdão ao inimigo como “vingança” (Borges foi à prisão onde estava seu antigo 

torturador e apertou-lhe a mão num gesto de perdão e reconciliação). Os sandinistas 

de agora são “de pinhata”: enriqueceram com todos os bens que antes pertenceram à 

revolução. 

Daí a necessidade da crítica profética permanente: não se deixar cooptar por nenhuma 

ideologia. Encarnar-se, sim, mas com certa independência. A revolução fracassou por causa 

da condição humana: disputa pelo poder, como na Revolução dos bichos de George Orwell. 

Os ditadores Somoza e o xá estão dentro de cada um de nós. Precisamos reconhecê-los a 

fim de exorcizá-los. 

Conclusão 
                                                           

55 MERINO, Humanismo franciscano;..., p. 182. 
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No percurso feito até aqui, vimos como a vida contracultural e marginal de Merton, 

místico, poeta e profeta, encontrou ressonâncias profundas em muitas pessoas. Mais que 

ninguém, foi a grande inspiração na vida e nos escritos de Ernesto Cardenal, seu ex-noviço, 

confidente e correspondente: um homem íntegro. Chamamos de “perigosa memória” a 

recordação de Merton por causa de seus escritos incendiários sobre a violência da guerra 

nuclear, do Vietnã e da corrida armamentista, expressos em suas Cartas da Guerra Fria. 

Tão perigoso era Merton que lhe custou a vida numa emboscada da CIA em Bangcoc, 

Tailândia, em 10 de dezembro de 1968. Ele buscou a vida inteira um lugar ideal para viver 

com autenticidade sua vocação: nas Américas Central e do Sul, na Índia. Cardenal resume 

muito bem essa busca ilusória de seu mestre de noviços quando diz: “Mas em nenhum 

lugar da Terra Merton pôde encontrar esse lugar sonhado e essa grande solidão ansiada, que 

é o próprio Deus. Só na morte. Agora já encontrou o que buscava [...] E tua solidão 

produzirá imenso fruto nas almas dos homens que nunca conhecerás na Terra” (HA, p. 

118). 

Cardenal foi apresentado aqui como um paradigma de profeta comprometido com a 

Palavra de Deus, despertado pela “perigosa memoria passionis et ressurrectionis Jesu” 

(Metz). Fez-se e faz-se solidário com o destino dos pobres e esquecidos da Terra. Um papa 

tentou em vão humilhá-lo. A história da América Latina seria irreconhecível sem o 

pensamento revolucionário e a poesia comprometida deste poeta da Nicarágua. Ele 

despertou a consciência e a conduta de muitos jovens de várias gerações como artífice da 

palavra, fornecendo-lhes as armas da razão. 

Para ele existem duas Igrejas: a dos ricos e a dos pobres. Cardenal foi solidário com a 

Igreja dos pobres e esquecidos, mas sem idealizá-los. Sabe que eles são os preferidos de 

Deus não porque o mereçam, mas porque precisam. Porque carecem dos bens necessários à 

vida. Para ele, a Nicarágua hoje está muito longe dos seus sonhos e utopia. É o país mais 

pobre da América Latina, depois do Haiti. Outra vez quintal dos EUA. 

Indicado para receber o Prêmio Nobel da Paz, Cardenal, com muita humildade, 

recusa tal honraria, pois acabaria tirando a sua paz. A única coisa que deseja agora, aos 85 

anos de idade, é continuar vivendo como eremita, só saindo às vezes para palestras e 

conferências, que interpreta como trabalho e serviço. 
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Manter viva a memória dos que viveram antes de nós ajuda a reorientar-nos para o 

futuro. E ao interpretar essa memória como perigosa (desafiante, crítica, esperançosa), 

Cardenal ajuda a geração atual a lembrar sofrimentos passados, a fim de “impedir a 

sociedade de cair na armadilha da religião burguesa (cf. Metz, o papel do teólogo na Pós-

Modernidade). A teologia da libertação continua válida e fundamental para resgatar a 

“perigosa memória” de Jesus e a solidariedade com os sem-nada. Como diz muito bem o 

teólogo Fernando Altemeyer Júnior: “A teologia da libertação não morreu, porque é um 

caminho místico”.56 

Ante o aparente fracasso da revolução sandinista na Nicarágua, Cardenal ainda 

mantém a teimosa esperança. Sem amargura, desilusões ou ressentimentos, como em 

grande parte dos jovens que, com a derrota da revolução, se tornaram apolíticos, 

desencantados na Nicarágua e no mundo inteiro, ele lembra da perigosa memória do 

Crucificado e de sua mensagem acerca do Reino de Deus. E conclui seu terceiro volume de 

memórias, La revolución perdida, assim: 

“Toda revolução nos aproxima do Reino dos Céus, inclusive uma revolução perdida. 

Haverá mais revoluções. Peçamos a Deus que se faça sua revolução na terra como no céu”. 
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Igreja líquida: uma leitura da Igreja 
moderna através do Neopentecostalismo 
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Resumo: O artigo visa considerar a Igreja atual a partir de uma leitura da Igreja moderna 

através do movimento neopentecostal, sob a ótica da teoria de Zigmunt Bauman. Este autor 

considera a contemporaneidade como um tempo líquido. O artigo objetiva trabalhar as 

características da Igreja contemporânea à luz dos conceitos de liquidez e derretimento, 

assim como são propostos por Bauman. Dessa perpesctiva, constata-se como a Igreja perde 

seus antigos valores motivada pelas leis do “mercado religioso” presente, inaugurado e 

caracterizado pelos movimentos neopentecostais. 

Palavras-chave: Igreja líquida; Igreja moderna; Neopentecostalismo 

 

Introdução 
Este texto tem por finalidade perceber a Igreja atual a partir de uma leitura da Igreja 

moderna através do movimento neopentecostal sob a ótica da teoria de Zigmunt Bauman ao 

considerar a contemporaneidade como um tempo líquido. Objetiva trabalhar nos conceitos 

de liquidez, derretimento, abordados pelo autor, as características da Igreja contemporânea, 

que perde seus antigos valores motivada pelas leis do “mercado religioso” presente, 

inaugurado e caracterizado pelos movimentos neopentecostais. 

O mundo líquido 
                                                 

1 Pastor metodista, graduado em Teologia pela Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, da 
Universidade Metodista de São Paulo (Umesp); mestre em Ciências da Religião pelo Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Religião da Umesp; aluno especial do doutorado no PPGE – 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep); 
agente de Pastoral Universitária na Unimep. 
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Zygmunt Bauman é um sociologo polonês nascido em 1925, em Poznań, cidade 

polonesa localizada às margnes do rio Warta que pertenceu à Alemanha de 1815 a 1819. 

Como sociólogo, iniciou sua carreira na Universidade de Varsóvia, onde teve artigos e 

livros censurados em 1968. Logo em seguida, emigrou da Polônia, reconstruindo sua 

carreira no Canadá, Estados Unidos e Austrália, até chegar à Grã-Bretanha, onde, em 1971, 

tornou-se professor titular da Universidade de Leeds, cargo que ocupou por vinte anos. Lá 

conheceu o filósofo islandês Ji Caze, que influenciou sua produção intelectual, pela qual 

recebeu os prêmios Amalfi (em 1989, por sua obra Modernidade e Holocausto) e Adorno 

(em 1998, pelo conjunto de sua obra). Tem mais de dezesseis obras publicadas no Brasil, 

todas elas de grande sucesso, dentre as quais podemos destacar Amor líquido e 

Globalização: as consequências humanas e Vidas desperdiçadas. Bauman tornou-se 

conhecido por suas análises das ligações entre a Modernidade e o Holocausto e do 

consumismo Pós-Moderno. 

Em Amor líquido, o sociólogo elabora a idéia de uma Modernidade líquida, num 

mundo de sinais confusos, pronto a se transformar de uma hora para outra, por isso mesmo 

imprevisível. Dessa forma, descobre-se uma sociedade alicerçada em relacionamentos 

frágeis, flexíveis, sem formato, sustentação, concretude. Para Bauman, as relações são 

formadas como redes, que podem ser tecidas ou desmanchadas facilmente, evidenciadas 

nas relações virtuais, onde não se mantém nenhuma proximidade ou contato pessoal. 

Assim, novas possibilidades de sociedade se constroem, marcadas por interações com 

validade prevista, descartando-se as relações de longo prazo. Disso, entende o autor, se 

desdobram as vivências familiares, amorosas, de amizade, num contexto onde os vínculos 

são cada vez mais transitórios. 

Bauman afirma que “„fluidez‟ é a quantidade de líquidos e gases. O que os distingue 

dos sólidos, [...] que não pode suportar uma força tangencial ou deformante quando 

„imóveis‟ e assim sofrem uma constante mudança de forma quando submetidos a tal 

tensão”. Citando a Enciclopédia Britânica, assegura que 

essa contínua e irrecuperável mudança de posição de uma parte do material em relação a 

outra parte quando sob pressão deformante constitui o fluxo, propriedade característica dos 
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fluidos. Em contraste, as forças deformantes num sólido torcido ou flexionado se mantêm, o 

sólido não sofre o fluxo e pode voltar à sua forma original.2 

Segundo ele, o que se pode observar a partir disso é que os líquidos, em 

contraposição aos sólidos, não mantêm sua forma, não demarcam seu espaço. Enquanto os 

sólidos têm dimensões espaciais definidas, os líquidos não se atêm muito a qualquer forma 

e estão constantemente sujeitos a mudanças. 

O “peso” é outra questão considerada pelo autor, pois, segundo sua argumentação, 

apesar de alguns tipos de líquidos serem mais pesados que alguns tipos de sólidos, de 

maneira geral são mais leves. Assim, ele associa a “leveza” ou “ausência de peso” à 

mobilidade e à inconstância: “[...] sabemos pela prática que quanto mais leves viajamos, 

com maior facilidade e rapidez nos movemos”. 

Bauman utiliza-se da metáfora da “fluidez” ou “liquidez” para visualizar o que chama 

de “presente fase”. Mesmo admitindo ser questionável para quem, segundo ele, “transita à 

vontade no „discurso da Modernidade‟”, defende que essa é caracterizada desde o início por 

um processo de “liquefação” dos sólidos. Acredita também que o que está acontecendo com 

a atualidade é, por assim dizer, uma redistribuição e realocação dos “poderes de 

derretimento”. Considera que, primeiro, esses poderes afetaram as instituições existentes, as 

molduras que circunscreviam o domínio das ações-escolhas possíveis. 

Como os estamentos hereditários com sua alocação por atribuição, sem chance de apelação, 

tudo isso foi posto a derreter no cadinho, para ser depois novamente moldado e refeito; essa 

foi a fase de “quebrar a forma” na história da Modernidade inerentemente transgressiva, 

rompedora de fronteiras e capaz de tudo desmoronar [...] na verdade nenhum molde foi 

quebrado sem que fosse substituído por outro; as pessoas foram libertas de suas velhas 

gaiolas apenas para ser admoestadas e censuradas caso não conseguissem se realocar [...].3 

Esta readequação social, nominada por Bauman como “derretimento” ou “liquefação” 

dos antigos conceitos e padrões, borbota efervescente nas diversas conjunturas, formando e 

refazendo configurações. Segundo o autor, essa dinâmica acontece através do intenso e 

                                                 
2 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Trad. de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2001. p. 7. 
3 Ibid., p. 13. 
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constante choque desses modelos, que ainda vivem num estado líquido, portanto sem 

oferecer balizas convincentes e formatos seguros. 

Como análise da sociedade contemporânea, essa liquidez nos remete às diversas 

possibilidades, como: Sociedade líquida, Emoção líquida, Pensamento líquido, Amizade 

líquida, Medo líquido, Tempos líquidos, Modernidade líquida, Vida líquida (outros títulos 

do autor) e, por que não, Igreja líquida. 

A palavra líquido (do latim liquidus) significa fluido, corrente, fundido, derretido, 

reduzido a líquido. Além de: claro, puro, distinto, franco, sincero, que não é confuso. Tem a 

ver também com o estado da matéria intermediário entre os estados sólido e gasoso, 

caracterizado por ser praticamente incompressível e por apresentar forças de coesão 

intramoleculares mais fracas que as dos sólidos e mais fortes que as dos gases. 

A Igreja líquida 
Na ilustração de Bauman, poderíamos, então, propor a conceituação do que 

denominamos Igreja líquida como resultado de uma sociedade líquida. Podemos considerar 

algumas imagens trabalhadas pelo autor como motivadoras de uma reflexão mais 

aprofundada, uma delas sendo a do “derretimento”. Derreter supõe deformar, supostamente 

o que é sólido em líquido. Derreter é deixar de existir como forma e tornar-se “sem forma”, 

sem formato. No âmbito eclesiástico, denotaria, especificamente, a corrosão ou mesmo a 

desconstrução de tradições e costumes. Talvez, muito próximo do que acontece com o 

surgimento do neopentecostalismo, a partir da formação de grupos oriundos do 

tradicionalismo evangélico brasileiro, com forte influência na teologia da prosperidade, 

teologia da retribuição, na ênfase do empreendedorismo ligado à fé, ou mesmo na admissão 

de padrões da gestão capitalista por Igrejas e comunidades. Derreter significaria perder as 

referências de uma religiosidade voltada à valorização da vida, da igualdade, da 

fraternidade e da simplicidade como sinais do Reino de Deus. O que, basicamente, acontece 

com a maioria das Igrejas modernas, mesmo as que têm vínculo institucional tradicional 

com Igrejas históricas. 

Outra figura desenvolvida a partir do autor, que ajudaria na compreensão do que seja 

a Igreja líquida, seria a do consumo. Para Bauman, a demanda consumista inclui em seu 

“manual de sobrevivência” a tarefa de que o próprio indivíduo deve fazer-se merecedor de 
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pertencer ao meio que almeja: dessa maneira, ele passa da condição de consumidor à de 

produto a ser consumido. “Os membros da sociedade de consumidores são eles próprios 

mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna 

membros autênticos dessa sociedade.”4 Disso podemos constatar uma sociedade que produz 

status para ser transformado em objeto de consumo. O consumidor, uma vez seduzido pelo 

status produzido, precisa enquadrar-se nos moldes exigidos para obtê-lo e, diante dessa 

demanda, ele mesmo é que se transforma em produto, necessitando, agora, despertar 

interesse, fazer por merecer, de modo que seja “vendável”, “consumível” e “interessante” 

para o mercado. 

Podemos, a partir desse ponto, considerar os apelos da religiosidade contemporânea 

que cria “condições” para aceitar novos adeptos. Verifica-se uma ambiguidade de 

significações, pois, ao mesmo tempo, o “mercado religioso” vende sua mensagem como 

produto e requer de quem se sinta atraído por ela quesitos básicos, como, por exemplo, 

compromisso financeiro. Se no passado era o provável adepto que se apresentava como 

objeto de interesse da instituição religiosa, agora ela também se coloca como atrativo. A 

partir da dinâmica da mídia, sobretudo do marketing, a religião passa a tomar lugar na 

sociedade como significado de status social, já que se disponibiliza no mercado como 

“lugar da bênção”, “lugar onde Deus está”, “onde o milagre acontece”, ou “lugar de gente 

feliz”. Por isso, o adepto precisa oferecer uma “contra partida” nesse empreendimento onde 

todos devem ter seu ganho. A Igreja líquida compra e vende pessoas, status e valores. 

Uma Igreja líquida poderia ganhar significados diversos a partir da teoria de liquidez. 

Seria uma Igreja transparente, onde a visibilidade fosse possível da superfície ao mais 

profundo, e a capacidade de compreensão e interpretação fosse natural, e nada necessitasse 

ser revelado, diante da transparência, limpidez e cristalinidade de um ambiente claro. 

Também, simbolizar uma Igreja de resultado concreto, líquido, como no termo contábil, 

onde nenhum outro fator ou surpresa pudesse desfazer o que é visível. Por outro lado, 

sinalizar uma Igreja sem forma, indefinida, imprecisa, inexplicável no sentido estético, por 

não estar pronta ou por ainda não se ter encontrado em sua precisão filosófica, teológica, 

conceitual. 

                                                 
4 Ibid., p. 76. 
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Essa Igreja também remeteria ao incerto, inseguro, como a água de um lago, que não 

sustenta, no sentido físico, um corpo que não seja preparado para, por si mesmo, flutuar 

sobre ela. Um local movediço, incapaz de simbolizar um caminho sólido, que dê certezas e 

direção a quem dele necessite. Uma Igreja líquida pode significar muita coisa e, sobretudo, 

denotar um mero resultado de uma sociedade líquida, como defende o sociólogo. E talvez 

essa seja a definição mais lamentável, pois nela surgiria uma imagem antagônica de Igreja, 

como resultado e não como resultante, como produto e não como produtora. 

O Neopentecostalismo e a liquefação da Igreja 
Nessa perspectiva, é necessário refletir sob quais influências a religião moderna se 

encontra. No Brasil, de maneira expressiva, sob a do Neopentecostalismo, que se evidencia 

cada vez mais no contexto religioso. Portanto, é importante decifrá-lo como provocação 

desse cenário. 

Podemos dizer que o Neopentecostalismo nasce na década de 1970, caracterizado 

especialmente pelo nascimento dos dois maiores empreendimentos religiosos do Brasil: a 

Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e a Igreja Internacional da Graça de Deus, dos 

cunhados Edir Macedo e Romildo Ribeiro Soares, respectivamente. 

A partir disso, um novo modo de religiosidade surge, com características próprias, a 

maioria delas sinalizadas por uma forte crítica ao Protestantismo clássico. Em As muitas 

fases do pentecostalismo, Moreira aponta que 

já se empregam no estudo do neopentecostalismo as já clássicas categorias de Weber e 

Troeltsch, de “igreja” (organizada e institucionalizada) e de “seita” (aparentemente 

espontânea, irracional e mística). Hoje a maioria dos estudiosos está de acordo que a 

classificação do fenômeno religioso contemporâeno em “igrejas” ou “seitas” é insuficiente 

para apanhar a complexidade da diferenciação religiosa e induz a enganos.5 

Para o pesquisador, na América Latina esta classificação torna-se ainda mais 

complexa pela existência de outros elementos culturais, como a tradição judeo-cristã, as 

influências das religiões afro, das religiões de origem indígena, além das questões da 

                                                 
5 MOREIRA, Alberto da Silva. As muitas faces do pentecostalismo. Disponível em: 

<http://74.125.155.132/scholar?q=cache:xn6p24r9vaoJ:scholar.google.com/+Alberto+da+Silva+M
oreira+-+as+muitas+faces&hl=pt-BR&as_sdt=2000>, p. 1. 
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globalização. Ele afirma, no entanto, que alguns sinais marcam a origem do movimento, 

nascido no Pentecostalismo, como, por exemplo: o antiecumenismo declarado; lideranças 

fortes e carismáticas; estímulo sistemático da expressão emocional; a pregação da cura 

divina; o uso dos meios de comunicação em massa; a participação na política partidária de 

forma planejada e estrategicamente direcionada; e as atividades sociais de assistência social 

que ajudam a fortalecer a imagem pública da instituição.6 

Moreira considera, ainda, que existem evidências que destacam o 

Neopentecostalismo do Pentecostalismo clássico. Aponta questões como a Teologia da 

Guerra espiritual, ou a luta de Deus e seus aliados contra o demônio e seus seguidores pelo 

domínio da humanidade; a personificação de todo tipo de negatividade na figura do 

demônio; a visão dualista da realidade – o lado dos bons, dos cristãos, contra o lado dos 

maus, seguidores do demônio; a pregação explícita da Teologia da Prosperidade – que 

considera a riqueza como prova externa da bênção de Deus na vida dos fiéis. Uma 

escatologia intramundana que, na prática, rompe com a compreensão cristã apocalíptica do 

tempo e puxa a retribuição ou a salvação para o momento presente do fiel, não as deixando 

apenas para o céu e a vida após a morte.7 

Além dessas características, ele levanta questões como a teologia da posse – como 

Deus só quer o melhor para seus filhos, e tem obrigação de cumprir suas promessas, o fiel 

tem o direito de “tomar posse” de tudo que necessita, também bens materiais, para ser feliz 

neste mundo –, a liberalização dos costumes e da “espiritualidade”. Segundo o autor, os 

neopentecostais superaram o ascetismo calvinista, o que foi facilitado pela adequação à 

sociedade envolvente e à cultura do consumo. Aborda, além disso, o emprego sistemático 

da racionalidade administrativa na organização interna das Igrejas e das técnicas 

mercadológicas e de marketing na sua atuação social. Igrejas administradas como 

empresas. Outra evidência seria uma mentalidade não conformista, ativa, agressiva, em 

relação à realidade, que apela ao empreendedorismo dos indivíduos e os incita a correr 

riscos no caminho do sucesso. 

Juntamente com o que já foi exposto, o autor assinala sinais, como a apropriação dos 

símbolos do Catolicismo popular, até então considerado pelos protestantes e pentecostais 

                                                 
6 Ibid., p. 2. 
7 Ibid., p. 3. 
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tradicionais – como superstição e paganismo –, como parte constituinte da estratégia de 

expansão e consolidação. Segundo ele, é sobretudo a IURD que realiza essa ressignificação 

ou mesmo mera justaposição. Portanto, uma face nova das Igrejas neopentecostais é 

justamente seu rompimento com o sectarismo e o ascetismo puritano do Pentecostalismo 

tradicional. 

Podemos aqui, a partir desse desmembramento do Neopentecostalismo em relação ao 

Pentecostalismo, pontuar que o relacionamento ecumênico entre tradicionais e 

neopentecostais não é tão evidenciado como o de tradicionais e pentecostais. Mais do que 

apontamentos teológicos, existem distinções de cunho social, como, por exemplo, o 

envolvimento no campo político. Poderíamos afirmar, em face disso, que a linha teológica 

do Neopentecostalismo encontra mais alicerce em pressupostos sociais e culturais do que 

em averiguações teológicas, propriamente. Diferentemente do Pentecostalismo clássico, o 

Neopentecostalismo traz, em seu “plano de ação”, motivações ligadas ao processo de 

secularização e à Modernidade. Temas como “posse”, “guerra”, “poder”, “vitória”, 

“direito” e “ganho”, resultantes de uma cultura capitalista, não são codificados pela linha 

pentecostal clássica. Podemos considerar que as motivações neopentecostais têm 

influenciado de maneira agressiva a forma de pensar religião no Brasil e que suas 

solicitações chocam até mesmo o antigo formato pentecostal. 

Como movimento, o Neopentecostalismo transpõe, no atual momento, com 

facilidade, as barreiras institucionais através da facilidade que a mídia lhe possibilita. A 

nosso ver, ele se fortalece justamente como movimento, ou forma de pensar, levando sua 

nova filosofia através dos meios de comunicação em massa, provocando, assim, a 

religiosidade da sociedade em geral. A maneira neopentecostal de pensar e viver pode ser 

evidenciada na maioria das pessoas, independentemente de sua filiação institucional. 

Campos mostra que nos Estados Unidos acontece o mesmo,8 ao afirmar que são 

consideradas neopentecostais pessoas com “mentalidade neopentecostal”, independente de 

a qual instituição religiosa pertençam. 

Supomos que essa “mentalidade” é a grande força do Neopentecostalismo, pois ela 

transita livremente na sociedade por não representar, de maneira oficial, nenhuma filosofia 
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religiosa. Tal forma de pensar, agir e reagir ganha a sociedade como linha filosófica, sem 

que haja maneira de distingui-la, pois ela vai além de formatos e fronteiras 

denominacionais. Em nossa compreensão, isso está evidente como motivação pessoal, 

encontrando significação mais acentuada em classes menos favorecidas, com relação 

especial ao tema financeiro, através do empreendedorismo. Exemplos do que abordamos 

são os “cultos de empresários” e de “descarrego”, “culto da vitória”, amplamente 

divulgados, especialmente no marketing de Igrejas neopentecostais. Tais espaços atingem 

mais do que os seguidores desses movimentos. Atraem, de maneira expressiva, pequenos 

empresários, vendedores ambulantes, autônomos. 

Nessa linha, os conceitos e costumes vão se disseminando e formando um novo 

sentido de religiosidade social, que, conforme Mendonça, é composto de “traços culturais 

de crença em poderes benéficos e maléficos que, de alguma forma, regem a vida nos 

mínimos detalhes”.9 Assim, tudo o que é do “bem” deve ser aceito, sem maiores críticas. 

Talvez por esse motivo a sociedade tenha estado tão amistosa para “receber uma oração”, 

“chamar alguém para orar na empresa”, ou mesmo participar de um “culto de descarrego”, 

ou “culto da vitória”, ou “culto de libertação”, num sinal claro de que o 

Neopentecostalismo encontra fluxo livre na sociedade geral. 

Sobre a questão teológica, talvez seja impossível estabelecer uma única corrente para 

o Neopentecostalismo, mesmo porque o movimento não se evidencia de maneira absoluta 

em uma única instituição. Seria difícil especificá-lo ou decifrá-lo de forma total, contudo 

podemos considerar que alguns casos deflagram com maior clareza o que ele significa. 

Parece-nos ser de senso comum, por parte de pesquisadores do tema, como Mendonça, 

Mariano, Freston, Romeiro e Campos, que a Igreja Universal do Reino de Deus simbolize 

esse movimento e que somente após sua fundação esse fenômeno pôde ser percebido no 

Brasil, já que o avivamento das Igrejas tradicionais apresentava-se mais como 

Pentecostalismo do que como Neopentecostalismo. Essa instituição merece nossa 

observação não somente pelo sucesso empresarial, mas, sobretudo, porque a partir dela e 

                                                                                                                                                     
8 CAMPOS. Leonildo Silveira. Teatro, templo e mercado; organização e marketing de um 

empreendimento neopentecostal. Petrópolis/São Paulo: Vozes/Simpósio Editora/Universidade 
Metodista de São Paulo, 1997. p. 49. 

9 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Religiosidade no Brasil: imaginário, pós-modernidade e formas de 
expressão. Estudos de Religião, revista semestral de estudos e pesquisas em religião, ano XII, n. 15, 
p. 43, dez. 1998. 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 34 70 

sob sua inspiração surgem inúmeros grupos religiosos a cada dia, no Brasil e na América do 

Sul. Dessa maneira, recorremos a Campos para elencar algumas marcas teológicas do 

Neopentecostalismo. 

No capítulo oito de Teatro, templo e mercado, Campos faz uma profunda análise do 

que seja a teologia da IURD. Uma das primeiras constatações do pesquisador é que existe 

um esforço por parte de seu fundador, Edir Macedo, em desvencilhar sua denominação de 

uma fundamentação teológica. O bispo acredita que a ruína do Cristianismo está na 

teologia, que para ele é o seu maior atrapalho. Para o autor, tal fato é alicerçado através da 

valorização da experiência em detrimento da razão. A rigor, há uma tensão entre razão e 

emoção no interior de toda religião, especialmente nas que estão fundamentadas numa 

autoridade carismática.10 

Talvez pudéssemos constatar que, para o Neopentecostalismo, usar a razão na 

dinâmica religiosa tenha relação com certa descrença na ação de Deus e do Espírito Santo. 

Uma vez que a capacidade reflexiva passa a ter participação no processo salvífico, na 

elaboração de direitos, deveres, coerência, ética e lógica, atribui-se ao homem natural, 

dentro dessa linha de pensamento, certo grau de divindade e poder, o que seria impossível 

para a lógica do movimento. 

Parece muito importante para a orientação neopentecostal excluir qualquer interação 

humana em assuntos relacionados à religião. Talvez, a explicação do que chamaríamos de 

espiritualização do cotidiano, atribuindo somente a Deus as benesses da vida e ao homem, 

que é fruto do pecado, as desventuras. Talvez isso, quem sabe, possa explicar outro ponto 

da apreciação dessa teologia, o corpo. 

Em tal questão, o autor afirma que 

no neopentecostalismo da Igreja Universal do Reino de Deus há uma exacerbação do corpo, 

ao contrário do pentecostalismo clássico, no qual há também uma vertente que enfatiza mais 

a alma e os valores espirituais desvinculados do aspecto corporal. Por isso não se pode 

analisar a pregação iurdiana de cura, exorcismo e prosperidade sem se fazer referência ao 

pressuposto de que o corpo é o lugar em que as forças físicas e espirituais se encontram. 

                                                 
10 CAMPOS, Teatro, templo e mercado; organização e marketing de um empreendimento 

neopentecostal, p. 328. 
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Relembremos que, na teoria platônica, o corpo é a morada má e perversa da alma e do 

espírito. Este desprezo pelo corpo teria influenciado o cristianismo e o judaísmo na 

formulação das práticas ascéticas desenvolvidas pela cultura ocidental. Já para os 

pentecostais e religiosidades afro-brasileiras, o corpo é o “cavalo” no qual os espíritos 

“desencarnados” tomam forma para a prática de boas e más ações. O corpo não tem valor em 

si mesmo e pode receber, além da alma que dá identidade ao ser humano, outros espíritos 

bons, como, por exemplo, o Espírito Santo, ou maus, tais como os demônios. Dessa maneira, 

o corpo está sintonizado com uma dimensão transcendental, a qual se relaciona como uma 

espécie de para-raios que atrai energias espirituais. A teoria da possessão, que se encaixa 

dentro desse raciocínio, pressupõe a existência de uma matriz empregada para explicar a 

origem de todos os infortúnios que, eventualmente, atingem o ser humano.11 

Dessa forma, o Neopentecostalismo defende a ideia de que o corpo deve ser alvo de 

uma “limpeza” para a retirada de maus espíritos, e é preciso pontuar que a maioria das 

mazelas humanas, dentro dessa visão, são atribuídas à presença de demônios alojados na 

alma. Por outro lado, uma vez exorcizado ele se torna alvo de bem-estar e deve ser 

valorizado e merecedor de conforto, por isso justifica-se, de maneira tão evidente, o 

empreendedorismo, a avidez no mercado de trabalho, a busca por riquezas e, mesmo, a 

ambição. 

A nosso ver, um ponto problemático dessa dinâmica se refere ao fato de que qualquer 

tipo de insanidade física ganha representação de ausência de Deus ou da sua bênção e 

proteção. Dessa maneira, surge uma lógica perigosa, relacionando limitações presentes na 

humanidade como influência maligna. 

Campos aponta também, nessa mesma demanda do corpo, a importância que o 

Neopentecostalismo atribui ao exorcismo e à libertação. Desse pensamento nascem várias 

questões, como guerra espiritual – onde o mundo aparece como um grande campo de 

batalha entre o bem e o mal, simbolizado por Deus e seus seguidores e satanás e seus anjos. 

Nessa linha, satanás age livremente no mundo e é papel do convertido fugir de suas 

armadilhas e agir para desmantelar suas estratégias. Segundo o autor, 

nos cultos neopentecostais, entre eles os da Igreja Universal, a “amarração de demônios” é 

uma atividade constante, porque são vistos como entidades rebeldes, que estão sempre 

                                                 
11 Ibid., p. 332. 
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escapando dos laços do exorcista. Por isso é preciso constantemente “colocar os demônios 

sob os pés”, “pisá-los com energia”, demonstrando-se assim o poderio do Senhor Jesus sobre 

as forças do mal. Em alguns templos da Comunidade Sara Nossa Terra, após as pessoas 

tomarem o suco de uva, durante a celebração da eucaristia, os copinhos de plástico são 

pisoteados pelos crentes, num gesto que significa a derrota dos demônios, que são 

publicamente pisados e humilhados.12 

Outro tema muito frequente, e bastante importante para o movimento estudado, é o da 

prosperidade. 

Tem sido notória a fácil aceitação, por parte de camadas mais pobres da sociedade, da 

“filosofia” neopentecostal. Talvez isso possivelmente aconteça por fatores como inclusão 

social – as pessoas encontram nessas comunidades eclesiais ambientes de vivência cultural 

e, mesmo, alguma forma de lazer, uma vez que as oportunidades culturais são tão 

complicadas pelas questões econômicas, assim como ambientes que possibilitem algum 

tipo de ascensão e reconhecimento. Pode-se considerar também que tal atração pelo 

movimento se dá pelo fato de o Neopentecostalismo ter como característica motivar as 

pessoas para a promoção financeira. 

A Teologia da Prosperidade é classificada por Campos como 

um conjunto de crenças e afirmações, surgidas nos Estados Unidos, que afirma ser legítimo 

ao crente buscar resultados, ter fortuna favorável, enriquecer, obter o favorecimento divino 

para a sua vida material ou simplesmente progredir. No Brasil, essa teologia está na base da 

pregação de várias denominações e seitas, tais como: Igreja Universal do Reino de Deus, 

Igreja Renascer em Cristo, Igreja Internacional da Graça de Deus, Comunidade Evangélica 

Sara Nossa Terra e outras.13 

Tal forma de entender o processo religioso pessoal tem feito com que várias 

denominações e movimentos religiosos incluam em sua programação cultos ou reuniões 

específicas com o objetivo único de abordar a vida financeira dos participantes. Nesses 

momentos, é enfatizado que 

                                                 
12 Ibid., p. 336. 
13 Ibid., p. 363. 
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a prosperidade é um direito de todo cristão fiel. Pois ensina Macedo, “ser cristão é ser filho 

de Deus e co-herdeiro de Jesus; dono, por herança, de todas as coisas que existem na face da 

terra; proprietário de todo o universo”. Portanto, “nada de se contentar com a desgraça ou 

com a pobreza”. Viver na presença de Deus é ter “uma vida abundante”, enquanto quem 

experimenta a “solidão de mágoas, doenças e sofrimento, pobreza e fracasso, ódio e morte” é 

porque “vive afastado do seu verdadeiro caminho”. Este é o “propósito de Deus na vida do 

homem” e quem “vive fora dessa dimensão está fora do propósito divino, e necessita 

descobri-lo urgentemente”.14 

Tal teologia tem sido um dos pontos mais evidentes desse novo tipo de religiosidade 

no Brasil, bem como tem provocado denominações tradicionais, e mesmo neopentecostais, 

que não atingem o mesmo grau de sucesso financeiro e numérico que as denominações que 

mais caracterizam tal forma de pensar atingiram. 

Anders Ruuth, outro pesquisador da Igreja Universal do Reino de Deus, entende a 

teologia iurdiana sob quatro eixos centrais: a criação, a caída de Lúcifer, o poder sobre o 

mal e a relação Deus-homem. Para o autor, essa teologia se condensa em oito livros e 

alguns livretos de autoria de seu fundador. 

Segundo o autor, Macedo, a partir dos três primeiros versículos do Livro de Gênesis, 

elabora uma teoria de que “o propósito da criação, realizada por Deus mediante sua 

poderosa palavra, é que o homem viva em abundância. Viver assim é um direito do homem, 

havendo primeiro cumprido seu dever maior de pagar os dízimos”.15 Dessa forma, 

descobrir esse direito é um “despertar da fé”. Desse tema, segundo Ruuth, desencadeia-se 

toda a cosmovisão do bispo. 

O autor elenca “a caída de Lúcifer” como outro ponto balizador da teologia de 

Macedo. A partir de Is 14,12-14 e Ez 28,11-19, Macedo trata esse evento como o 

“acontecimento fatal”, em detrimento da caída de Adão e Eva. Para ele, a caída de Lúcifer 

fez com que seus anjos, caídos também, e transformados em demônios, tivessem acesso 

livre ao mundo e ao homem, disseminando o pecado e a destruição. O bispo acredita que, 

                                                 
14 Ibid., p. 367. 
15 RUUTH, Anders. Iglesia Universal del Reino de Dios. Estudos de Religião, São Bernardo do 

Campo: Umesp/Pós-Graduação em Ciências da Religião, v. 1, n. 1, p. 87, mar. 1985. Texto original: 
“[...] el propósito de la creación, realizada por Dios mediante su poderosa palabra, es por 
consiguiente, que el hombre viva en abundancia. Vivir así es un derecho del hombre, habiendo 
primero complido con su dever mayor, pagar los diezmos” – tradução do autor. 
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como os demônios são assexuados, necessitam do corpo dos homens para realizar suas 

façanhas malévolas contra Deus. 

Há também a questão do “poder sobre o mal”. Para Macedo, o poder de Deus sobre 

satanás está embasado em sua palavra criadora. Acredita, ainda, que a manifestação prática 

desse poder dá-se pelo exorcismo e pela cura divina. Ruuth lembra que esse pensamento é 

fortalecido pelo marketing da IURD, como “Pare de sofrer: existe uma solução!”, “Qual é o 

seu problema?”. Nessa linha, o bispo atribui os problemas em geral como um sinal da 

ocorrência de demônios. Por isso, pastores e obreiros dessa Igreja são motivados e 

autorizados a usar desse poder para jogar fora do corpo das pessoas os demônios que, 

teoricamente, nelas atuam. 

O último ponto, “a relação Deus-homem”. Para o pesquisador, tal questão dá 

possibilidade de entender toda a dinâmica teológica de Edir Macedo e sua Igreja. Segundo 

sua análise, o tópico simboliza um contrato: 

Por um lado, Deus prometeu, em Jo 10,10 e no Sl 23, textos bastante citados, uma vida em 

abundância. Por outro, em Ml 3,10, versículo básico, encontramos a obrigação que o homem, 

sem a menor falta, deve cumprir e pagar os dízimos. Macedo disse: “O dízimo foi instituído 

pelo Senhor, como espécie de imposto às suas criaturas” (Nos passos, p. 99). O pagamento do 

dízimo é o sinal da fidelidade do homem a Deus. De grande importância são as ofertas 

voluntárias, que são demonstrações de amor a Deus. Havendo cumprido estes requisitos, o 

homem está no direito de exigir de Deus o cumprimento de suas promessas. De outro modo: 

para receber algo de Deus é necessário arriscar alguma coisa, quanto maior o investimento, 

tanto maior será a vantagem. É o princípio da troca: eu te dou para que tu me dês também.16 

                                                 
16 Ibid., p. 88. Texto original: “Por un lado, Dios ha prometido según Juan 10.10 y el Salmo 23, 

versículos muy citados, una vida en abundancia. Por el otro lado, empero, en Malaquías 3.10, 
versículo básico, encontramos la obrigación que el hombre sin la menor falta debe cumprir, el pago 
de los diezmos, os dízimos. Macedo dice: “O dízimo foi instituído pelo Senhor, como espécie de 
imposto às suas criaturas” (Nos passos, p. 99). El pago de los diezmos constituye el signo de la 
fidelidad del hombre hacia Dios. De gran importancia son, además, las ofrendas voluntarias, as 
ofertas, que son muestras del amor hacia Dios. Habiendo cumplido con estos requisitos, el hombre 
está en su derecho de exigir a Dios el cumprimento de sus promesas. Dicho de otro modo: para 
recibir algo de Dios es menester de arriesgas algo, cuanto mayor la inversión, tanto más grande la 
ventaja. Es el principio Del tueque: do ut des, yo te doy para que tu me des” – tradução do autor. 
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Possivelmente isso represente todo o pensamento neopentecostal, também chamado 

de Teologia da Retribuição, ou seja, da troca com Deus de sacrifícios (financeiros) por 

bênçãos. 

Considerações finais 
Apesar de existirem pensamentos controversos sobre um possível “derretimento” dos 

valores que sinalizam a tradição protestante tradicional brasileira, sobretudo, sob a hipótese 

de que a Igreja deve encontrar novos caminhos e “estratégias” para manter-se “atual”, há de 

se considerar que certos princípios básicos que sempre regeram sua caminhada encontram-

se em franca vaporização. Questões como a opção evangélica pelos pobres e seus anseios, a 

crítica mais apurada sob os diversos temas políticos, especialmente os que reputam os 

temas da igualdade e justiça, parecem não mais frequentar o meio protestante. 

Diferente disso, os novos rumos da Igreja moderna denotam propostas que se afastam 

em muito de um projeto originalmente missionário, até mesmo representam apelos 

completamente personalistas, quiçá empresariais. Notadamente, o anseio dessa Igreja pode 

ser delineado pelo sucesso midiático, relacionado à promoção de sua imagem como 

significação de sucesso e bênção – pode-se considerar aqui o grande estímulo 

mercadológico exemplificado pelas Igrejas neopentecostais de renome nacional e 

internacional, como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de 

Deus, a Igreja Internacional do Reino de Deus, e ainda mais pelos seus fundadores-

proprietários, Edir Macedo, R. R. Soares e Valdomiro Santiago, respectivamente. 

Além do apelo midiático, as antigas denominações, consideradas históricas, cedem 

pouco a pouco a ênfases do mercado religioso na aquisição de “pacotes” de crescimento, 

como a implementação de células, no caso do chamado “G12”, que normalmente tem sido 

adaptado às normas institucionais, o que não o isenta de seu forte apelo proselitista. 

Outra característica, já citada, é a da personificação da religião. De muitas maneiras, a 

Igreja atual se pauta não mais pelas linhas teológicas, pensamentos, posicionamentos ou 

ações que possa ter, mas, de forma acentuada, pela imagem e carisma de seu líder. Dessa 

maneira, ela não é somente identificada, como antes, pela teologia que representa, mas, 

sobretudo, pelo seu líder. Nesse sentido, tem sido cada vez mais frequente a associação do 

nome da Igreja com o nome de seu pastor ou fundador. Mesmo nas placas de identificação 
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tem-se tornado normal a citação, com destaque, da pessoa que a identifica. Até em 

instituições consideradas de tradição histórica esse fato tem sido observado, pontuando, de 

modo expressivo, a personificação da fé. As pessoas já não creem somente em Deus, mas, 

de maneira curiosa, confiam suas vidas e esperança a pastores, pastoras e líderes. 

Em função dessa característica, observa-se também, como forte ênfase do que 

chamamos “liquefação”, os sucessivos processos de autonomia de Igrejas e pastores. Não 

há mais, pelo menos com tanto apreço, fidelidade aos laços institucionais e hierárquicos. A 

partir do momento em que o líder se sente fortalecido pelos processos de reconhecimento, 

ou mesmo sucesso, torna-se evidente a necessidade, ou o anseio, pela autonomia. É 

frequente o desligamento de pastores, pastoras e líderes de suas instituições de origem, 

sobretudo por questões de desafetos hierárquicos ou mesmo administrativos. Normalmente, 

sob a alegação de que “Deus está chamando para outra obra”, ou mesmo “Deus falou”, são 

deflagrados muitos processos de cisão, principalmente nas Igrejas tradicionais históricas. O 

personalismo tem sido fator principal nessas situações e, em muitas delas, questões 

doutrinárias e institucionais são motivo de questionamento em contraposição ao “sucesso” 

numérico e financeiro neopentecostal. 

Dessa maneira, a Igreja em tempos modernos passa por um visível “derretimento” nas 

antigas estruturas, tornando-se, cada vez mais, líquida, sob vários aspectos. É líquida 

porque se amolda, sucessivamente, à cultura que a cerca – o que pode ser considerado um 

evento lógico pela aculturação, natural em qualquer contexto. Também sob o enfoque 

doutrinário, pois, por causa do trânsito, cada vez mais veloz, que leva e traz adeptos de uma 

denominação a outra, por diversos motivos, há um constante enfraquecimento de doutrinas 

e normas, já que estão sempre sujeitas a influências de outras denominações e costumes. 

Ainda, um “derretimento” teológico, pois os telepastores discipulam com maior intensidade 

e frequência do que qualquer pastor de Igreja local, submetendo Igrejas e pastores a 

constantes testes de resistência. De outra sorte, a liquefação administrativa, já que o 

sustento desse “mercado religioso” é sempre da mesma membresia. Quem contribui na 

Igreja com os dízimos também colabora com os programas gospel da televisão, num 

conflito intenso do que representa “ser fiel”, pois a disputa acaba sendo pelo mesmo 

recurso. Tudo isso é emoldurado por valores da nova sociedade, que apregoa o ganho 
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rápido, retorno de investimento, prosperidade – propagandas diárias do 

Neopentecostalismo. 

Por isso é que se pode afirmar que o estado presente da Igreja brasileira, 

especialmente a de tradição histórica evangélica, é, no mínimo, gasoso, com muitos sinais 

de liquidez. O surgimento do Neopentecostalismo, que funde a religião com os substratos 

do capitalismo e da secularização, representa, de maneira clara, a realidade desse 

derretimento. Especialmente por representar não uma denominação propriamente, mas um 

estilo de espiritualidade, o Neopentecostalismo conta com inserção facilitada nos diversos 

meios eclesiásticos, portanto dissemina com muita facilidade sua filosofia. Essa livre 

entrada não somente contamina princípios e valores, mas também padroniza as várias 

denominações. Assim, o derretimento surge não somente pela admissão de novas ideias, 

mas também pela perda de identidade institucional, visível na maioria das Igrejas. 
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Por uma eclesiologia pública: da 
privatização da fé aos desafios 

pastorais da Igreja 
Alonso Gonçalves1 

 
 
 
 Resumo: A Igreja protestante padece de uma inserção significativa na sociedade 

brasileira. A partir desse fato, o artigo procura apontar caminhos convergentes entre 

Igreja e sociedade. Tomando como ponto de partida a até então incipiente teologia 

pública, constrói-se um caminho teórico-prático a fim de apresentar propostas para 

uma eclesiologia pública com mediações pastorais que sejam relevantes para um 

novo paradigma inevitável na conjuntura teológica: pensar a Igreja e sua relação com 

a cidade/sociedade. 

 Palavras-chave: Teologia pública; Eclesiologia pública; Pastoral urbana; Cidade; 

Prática protestante. 

Introdução 
A eclesiologia protestante sempre foi ad intra. Uma Igreja marcada pelo apego ao 

templo, com uma visão maniqueísta do mundo, onde preservar os “bons costumes” foi 

confundido com a completa omissão para com a sociedade. A maneira reducionista de 

entender, pregar e vivenciar a mensagem do Evangelho teve como fatores importantes o 

pré-milenismo e o fundamentalismo. Assimila-se a cultura estadunidense e esquece-se da 

cultura brasileira, criando uma concepção eclesiológica em que se separa os justos (quem 

frequenta a igreja) dos injustos (os pecadores que estão no “mundo”). 

Dentro da discussão, ainda recente no Brasil, sobre teologia pública, faz-se 

necessário uma eclesiologia pública onde as principais matrizes do Evangelho – como 
                                                           

1 Pastor batista (Igreja Batista Memorial – Iporanga-SP), bacharel em Teologia (Faetesp), licenciado 
em Filosofia (FAEME), professor de Filosofia e Sociologia no ensino público. E-mail: 
pralgoncalves@yahoo.com.br. Blog: COMPARTILHANDO. Disponível em: 
<wwwibmi.blogspot.com>. 
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missão, Reino de Deus, política e pastoral – se tornem relevantes para a sociedade, com 

mediações pastorais que contemplem as mazelas do cotidiano de uma cidade/sociedade. 

A partir de constatações de que os movimentos eclesiológicos não comportam uma 

dimensão pública – pelo contrário, a visibilidade que a mídia proporciona para alguns 

grupos religiosos não abrange a sociedade, mas apenas indivíduos, com um discurso 

hedonista e exclusivista, formando pessoas “que privatizam a fé e a fazem refém de um 

individualismo radical, não possibilitando a inserção dos cristãos no mundo público” –,2 

temos como resultado disso uma Igreja intimista, voltada para as carências pessoais e 

míope com relação à sua volta, esquivando-se das exigências do Evangelho, que propõe 

uma pastoral comprometida com a cidade/sociedade e não apenas com as pessoas que 

habitam as quatro paredes de um templo.3 

A tarefa é árdua, mas extremamente necessária, fomentar uma eclesiologia que seja 

pública, ou seja, uma eclesiologia dinâmica com recursos teóricos e uma práxis relevante. 

Para tanto, é preciso levantar, suscintamente, a atual situação da eclesiologia protestante e 

suas dificuldades de inserção no espaço público. Assim, apontar caminhos para uma 

eclesiologia púbica a partir dos pressupostos da teologia pública. 

Para o surgimento de uma eclesiologia pública, aproprio-me das reflexões do teólogo 

alemão Jürgen Moltmann, que possui uma bibliografia que permite esboçar uma 

teologia/eclesiologia pública. Em seus textos ele tem-se comprometido com uma 

teologia/eclesiologia que seja relevante para a sociedade, procurando dar uma dimensão 

social, cidadã e pública para a Igreja nos seus diversos segmentos teológicos. Tendo J. 

Moltmann como interlocutor, a proposta é apontar caminhos para o avanço da Igreja na sua 

dimensão pública fazendo uso de outros textos correlatos que complementem o 

desenvolvimento de uma eclesiologia pública. 

A eclesiologia protestante 

                                                           
2 CASTRO, Clovis Pinto de. Por uma fé cidadã – A dimensão pública da Igreja; fundamentos para 

uma pastoral da cidadania. São Bernardo do Campo/São Paulo: Umesp/Loyola, 2000. p. 16. 
3 Cf. ibid.  
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O conceito de eclesiologia protestante é usado aqui de forma muito geral, não 

tratando de nenhuma denominação histórica4 especificamente, apenas fazendo 

apontamentos gerais sobre a conjuntura ideológica e teológica da eclesiologia protestante. 

Levando em consideração as pesquisas feitas, não só mas especialmente, por Antonio 

Gouvêa Mendonça e Rubem Alves sobre o Protestantismo de missão, a ideia é traçar um 

diagnóstico da eclesiologia protestante para depois apontar caminhos de interação e 

convergências com a cidade/sociedade.5 

A Igreja que herdamos: uma síntese 
A Igreja que o Protestantismo de missão deixou para os brasileiros é uma Igreja com 

uma “ligação com a cultura religiosa [norte-] americana, menos estável e em constante 

ebulição, com tendência para manter confronto com a cultura brasileira”.6 

Essa Igreja tem no seu discurso um forte apelo individualista, ou seja, olha apenas 

para o indivíduo, entendendo que a sua “conversão” melhora a sociedade.7 A Igreja que os 

missionários nos deixaram, na análise de Magali do Nascimento Cunha,8 por exemplo, é 

uma Igreja com um fundamentalismo bíblico exagerado e um puritanismo extremo que 

contribuiu para que ela negasse a sociedade, compreendendo Igreja como um reduto 

daqueles que aguardam os “céus”. Essa mentalidade, ainda segundo Cunha, é vista, 

principalmente, nos cancioneiros das Igrejas protestantes. Cânticos que representam uma 

teologia da espera e isolam a Igreja do seu entorno.9 A ideia de uma Igreja de forasteiros 

ganhou proporções gigantescas, conforme observa Israel Belo de Azevedo,10e isso 

                                                           
4 O Protestantismo histórico, de acordo com a maioria dos pesquisadores do Protestantismo, são as 

Igrejas metodistas, presbiterianas, batistas, luterana e congregacional – alguns acrescentariam o 
anglicanismo e outros teóricos, não. 

5 Uso os termos cidade/sociedade como sinônimos apenas para designar o ajuntamento de pessoas 
com suas necessidades políticas e espirituais. 

6 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Evolução histórica e configuração atual do Protestantismo no 
Brasil. In: MENDONÇA, Antonio Gouvêa; VELASQUES FILHO, Prócoro. Introdução ao 
protestantismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 1990. p. 25. 

7 Cf. ALVES, Rubem. Religião e repressão. São Paulo: Teológica/Loyola, 2005. p. 257-283. 
8 Cf. CUNHA, Magali do Nascimento. Um olhar sobre a presença pública das Igrejas evangélicas no 

Brasil: análise crítica e possibilidades futuras. In: CASTRO, Clovis Pinto de; CUNHA, Magali do 
Nascimento; LOPES, Nicanor (org.). Pastoral urbana; presença pública da Igreja em áreas urbanas. 
São Bernardo do Campo: Editeo/Umesp, 2006. p. 102. 

9 Cf. ibid., p. 104. 
10 Cf. AZEVEDO, Israel Belo de. A celebração do indivíduo; a formação do pensamento batista 

brasileiro. 2. ed. São Paulo: Vida Nova, 2004. p. 174ss. 
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acarretou uma Igreja totalmente descompromissada com a sociedade, colocando tudo o que 

acontecia/acontece na vontade soberana de Deus. Somando-se a isso, há o anticatolicismo 

como maneira de acentuar a própria identidade protestante e uma ética em que a pessoa se 

separa da família, da sociedade e da cultura, provocando uma ruptura abrupta na vida social 

do indivíduo.11 

Outro fator que a Igreja protestante brasileira herdou foi, indubitavelmente, a 

concepção sobre o milênio conhecida como pré-milenismo. Segundo Antonio Gouvêa 

Mendonça,12 a disputa entre pré-milenismo e pós-milenismo começou nos EUA por volta 

do século XIX. O pós-milenismo tinha como pano de fundo o mito do progresso social, em 

que entendia que havia a possibilidade de uma vida de perfeita santidade, o que significava 

uma melhoria progressiva e constante da sociedade através dos indivíduos aperfeiçoados. 

Esse progresso, portanto, viria pela ação normal da Igreja, que prepararia a segunda vinda 

de Cristo. O grande pregador do pós-milenismo foi Jonathan Edwards, no século XVIII, 

que, assim, incentivou as campanhas missionárias tanto nos EUA como em outros países. 

Na concepção do pós-milenismo, o Reino de Deus, já a caminho, devia ser compartilhado 

com outros povos. Já o pré-milenismo é totalmente diferente, pois entende que o Ser 

humano é incapaz de se aperfeiçoar. Assim, o Milênio (Reino de Deus) só seria possível 

com a volta de Cristo para implantá-lo. Essa concepção ganhou grande força a partir da 

década de 1870. O resultado foi o progressivo distanciamento entre a Igreja e o mundo, 

incompatibilizando-a com projetos de melhoria social. A Igreja, voltada para si mesma, 

concentrou-se na evangelização e nas missões estrangeiras. O pré-milenismo chocou-se de 

frente com o Evangelho Social, assim como contra qualquer forma de compromisso com 

mudanças estruturais da sociedade. O pós-milenismo foi inteiramente superado no Brasil 

pelo pré-milenismo. 

Com o pré-milenismo assegurado no Brasil protestante, os livros de maior sucesso 

foram os de escatologia. A Igreja cantou e pregadores proclamaram o pré-milenismo de 

maneira incisiva e persistente. Os cancioneiros dos protestantes históricos estão cheios de 

hinos que cantam o fim iminente do mundo e a subida gloriosa da Igreja. O resultado desse 

                                                           
11 Cf. MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O celeste porvir; a inserção do protestantismo no Brasil. São 

Paulo: Pendão Real/ASTE, 1995. p. 148ss. 
12 Cf. Ibid., p. 68-69. 
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imaginário foi a completa apatia da Igreja no que concerne à sua participação política na 

sociedade. 

A eclesiologia protestante é marcada pelo fundamentalismo bíblico, pelo isolamento 

social,13 sustentado pela concepção do pré-milenismo, não poderia ter outra atitude senão o 

ostracismo em relação à cidade/sociedade. A partir do momento em que a história é 

concebida como algo pré-existente, dado, consumado, o que se pode esperar é um punhado 

de pessoas que se julgam santas (no sentido de separadas do mundo) orando pelo retorno de 

Jesus e se purificando dos pecados (pecado como tudo aquilo que o “mundo” oferece e que, 

portanto, macula a “alma”).14 Uma eclesiologia desapegada de qualquer comprometimento 

histórico com a sociedade. 

A eclesiologia latino-americana 
A Igreja protestante carece ainda de uma eclesiologia que tenha um rosto latino-

americano. A construção da eclesiologia latino-americana15 é interessante, pois parte de 

uma realidade histórica. É uma eclesiologia comprometida com o chão das pessoas. A 

Teologia da Libertação contribuiu na formação de uma eclesiologia com um forte teor 

realístico.16 Uma Igreja que procura seguir os passos do Jesus histórico17 no seu 

seguimento, onde a tarefa missionária não é entendida como expansão territorial, mas como 

oportunidade de continuar o projeto de Jesus tão proclamado nos Evangelhos, o Reino de 

Deus. 

É dentro dessa perspectiva que a eclesiologia protestante deveria se orientar, uma 

eclesiologia com rosto latino, que pensa e que faz teologia a partir da realidade latino-

americana. 
                                                           

13 Não se está negando aqui a participação protestante em questões sociais. As Igrejas sempre se 
envolveram com distribuição de alimentos, roupas, calçados e ajuda médica. Essas medidas sempre 
foram paliativas. O envolvimento social aqui requerido é um comprometimento com questões 
macro da cidade/sociedade. 

14 Cf. AZEVEDO, A celebração do indivíduo; a formação do pensamento batista brasileiro., p. 296. 
15 Por construção da eclesiologia latino-americana não entendo apenas o segmento da Igreja Católica 

como contribuição, mas aquelas Igrejas do Protestantismo histórico – luteranos, metodistas e 
presbiterianos (principalmente os independentes) –, que se identificam com a latinidade da América 
Latina e propõem uma eclesiologia integradora. 

16 Cf. CIPOLINI, Pedro Carlos. Eclesiologia latino-americana: uma Igreja da libertação pascal. In: 
SOUZA, Ney de (org.). Temas de teologia latino-americana. São Paulo: Paulinas, 2007. p. 67-106. 

17 Cf. SOBRINO, Jon. Ressurreição da verdadeira Igreja; os pobres, lugar teológico da eclesiologia. 
Trad. Luiz João Gaio. São Paulo: Loyola, 1982. 
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Feita uma síntese da eclesiologia protestante e suas principais facetas, o próximo item 

introduzirá o tema da teologia pública. As matrizes dessa concepção teológica podem 

financiar uma eclesiologia pública com uma pastoral que atenda e procure discutir os 

anseios da cidade/sociedade. 

Teologia pública: uma teologia em gestação 
Os movimentos teológico-sociais 

Antes de pensar a teologia pública e seus pressupostos, é importante definir alguns 

conceitos por questões metodológicas e epistemológicas. A teologia pública não é a única 

teologia18 que procura (procurou) fazer uma ponte com a sociedade. Houve/há outras 

interpretações, como, por exemplo, uma das ramificações hermenêuticas sobre o milênio, o 

pós-milenismo, como já foi exposto. Nessa concepção do milênio, compreende-se que o 

Evangelho será pregado a todas as nações e as pessoas se converterão a Cristo, e mediante 

elas o mundo será transformado.19 É uma interpretação que descola a responsabilidade pela 

sociedade, outrora dada apenas para Deus, para a Igreja, ou seja, ela deve cuidar para que a 

sociedade seja melhorada. 

Outra vertente de uma teologia interessada em comunicar à sociedade um Evangelho 

pleno é o evangelicalismo, ou o novoevangelicalismo, movimento que surge nos Estados 

Unidos e que privilegia as questões sociais e o engajamento da Igreja na defesa dos 

oprimidos e injustiçados. 

O marco para um pensamento integral, ser humano-sociedade, foi o Pacto de 

Lausanne.20 Um avanço no entendimento ecumênico de que a Igreja está aí para fomentar 

os valores do Reino de Deus. A missão integral tomou impulso a partir de Lausanne. 

Diversos autores/teólogos, como René Padilha, Orlando Costas, Samuel Escobar, dentre 

outros, refletiram e assumiram a responsabilidade por uma missão integradora, Igreja e 

                                                           
18 Tomo teologia aqui como um discurso que se faz, a partir da fé, de Deus e suas relações individuais 

e coletivas. 
19 Cf. ERICKSON, Millard J. Opções contemporâneas na escatologia; um estudo do milênio. Trad. 

Gordon Chown. São Paulo: Vida Nova, 1982. p. 47-61. 
20 “Afirmamos que Deus é o Criador e o Juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar o seu 

interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana, e pela libertação dos homens 
de todo o tipo de opressão.” Pacto de Lausanne, 1974. 
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sociedade. Mas, infelizmente, nas Igrejas ela ainda sofre de autoafirmação. Há exceções, é 

claro. 

Já a Teologia da Libertação foi amplamente disseminada, principalmente nas 

Comunidades Eclesiais de Base, as CEBs. Uma teologia amplamente refletida, abarcando 

todos os segmentos da fé cristã, desde ecologia até espiritualidade. O seu engajamento 

social é claro e refletido com um acervo metodológico e teológico extremamente eficiente. 

No seu discurso teológico há elementos suficientes para levar a Igreja à ação, a fim de 

libertar a sociedade da atual realidade.21 A teologia pública, principalmente com J. 

Moltmann, trabalha a Teologia da Libertação como mediação para uma práxis libertadora 

da condição opressora do ser humano. 

Depois de fazer um breve balanço de algumas teologias que procuram refletir a 

sociedade de maneira comprometida, iremos definir alguns conceitos que envolvem a 

teologia pública. O objetivo, ainda que prematuramente, é levantar hipóteses a fim de dar 

credibilidade para o surgimento de uma eclesiologia pública. 

Teologia política ou pública? 
A teologia pública tem uma relação muito peculiar com a teologia política. Na 

verdade, elas chegam, em alguns autores, a se fundirem mesmo. Não é minha tarefa 

designar a especificidade de cada uma, mas apenas delinear os eixos interpretativos da 

teologia pública que dê, suficientemente, sustentação para o surgimento de uma 

eclesiologia pública com uma práxis que seja relevante. 

Conforme Rosino Gibellini,22 um dos principais expoentes da teologia política foi/é o 

teólogo católico alemão Johann Baptist Metz. Uma das abordagens de Metz é desenvolver 

implicações públicas e sociais da mensagem cristã. É a necessidade de tornar o 

Cristianismo socialmente eficaz, a fim de transformar as consciências e eliminar a 

linguagem intimista de Deus, tornando-a pública. Além de Carl Schmitt e Dorothee Sölle, 

Jürgen Moltmann (juntamente com J. Baptist Metz) constrói um esboço de uma teologia 

política e, por que não dizer, pública. 

                                                           
21 Cf. GALILEA, Segundo. Teologia da libertação; ensaio de síntese. Trad. Luiz Antonio Miranda. 

São Paulo: Paulus, 1978. p. 27. 
22 Cf. GIBELLINI, Rosino. A teologia do século XX. Trad. João Paixão Netto. São Paulo: Loyola, 

1998. p. 301-321. 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 34 85 

A teologia política tem como meta “entrar no campo da história e [além disso] 

concebe a teologia como saber prático que não se indaga só sobre o sentido da vida e da 

história, mas quer fazer experiência prática do sentido em meio à vida histórica”.23 Com J. 

Moltmann, a teologia política tem como eixo hermenêutico pelo menos quatro 

prerrogativas, segundo Edmund Arens:24 (1) uma crítica teológica da religião política 

(voltada mais para o seu país); (2) uma hermenêutica política do Evangelho e da história; 

(3) a preocupação em combater a exploração econômica a partir de uma ética política; (4) 

trabalhar em parceria com a Teologia da Libertação e demais teologias libertárias para uma 

práxis relevante. 

A noção de teologia pública em J. Moltmann aparecerá no seu texto Deus no projeto 

de um mundo moderno: contribuição para uma relevância pública da teologia.25 Nesse 

texto o teólogo alemão concebe uma teologia pública em que o discurso sobre Deus ganha 

dimensões públicas. 

A teologia pública pretende definir a atuação da Igreja na sociedade civil, procurando 

ampliar sua ação em realidades públicas.26 A teologia política é sua base epistemológica, 

traçando eixos hermenêuticos. A teologia pública é a práxis das reflexões teóricas da 

teologia política. A dimensão pública da fé cristã é uma necessidade, no entender de J. 

Moltmann, porque para ele “não existe identidade cristã que não tenha relevância 

pública”.27 

Ainda sobre essa fusão teologia política/pública, Clovis Castro28 é de opinião que a 

teologia política pode ser enquadrada no contexto das teologias da práxis, assim como a 

Teologia da Libertação. O espectro comum de ambas, segundo ele, é o relacionamento da 

mensagem cristã com o contexto social, político e cultural. A teologia passa do eixo 

especulativo para o político apontando para uma dimensão pública da Igreja e sua 

contribuição para a cidade/sociedade. 

                                                           
23 GIBELLINI, Rosino (ed.). Perspectivas teológicas para o século XXI. Trad. Carlos Felício e Roque 

Frangiotti. Aparecida: Santuário, 2005. p. 14. 
24 Cf. ARENS, Edmund. Novos desenvolvimentos da teologia política. In: GIBELLINI, Perspectivas 

teológicas para o século XXI, p. 67-83. 
25 Tradução livre do italiano: Dio nel progetto del mondo moderno; contributi per una rilevanza 

pubblica della teologia. Queriniana: Brescia, 1999. 
26 Cf. ARENS, Novos desenvolvimentos da teologia política, p. 79. 
27 Apud GIBELLINI, Perspectivas teológicas para o século XXI, p. 16. 
28 Cf. CASTRO, Por uma fé cidadã, op. cit., p. 84. 
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Os eixos hermenêuticos da teologia pública e o 
surgimento de uma eclesiologia pública 

Além dos autores alemães, teólogos da África do Sul têm produzido uma rica 

reflexão em torno do tema. Tomo como mediador aqui, especialmente, Nico Koopman,29 

diretor de um centro de teologia pública na África do Sul. 

Em diálogo com outros autores, tanto sul-africanos como estadunidenses, Koopman 

arquiteta uma teologia pública onde a abordagem se dá na capacidade de diálogo, de 

cooperativismo e construção da sociedade mediante a participação da Igreja nas grandes 

questões sociais de um país. O autor, e outros teólogos da África do Sul, vivenciaram de 

perto a luta pelo fim do apartheid e formularam uma teologia pública que se envolveu com 

a política, com a economia e, principalmente, com a opinião pública. 

A práxis dessa teologia como dimensão pública só é possível a partir de uma Igreja 

comprometida com a sociedade, tornando-a parte dela, deixando de privatizar a fé para 

assumir os desafios de uma cidade/sociedade. Uma Igreja que tem como novidade o Reino 

de Deus e todas as implicações disso não pode olhar apenas para si mesma. A diversidade 

da manifestação do Reino de Deus exige a construção de uma eclesiologia pública.30 

Conforme Koopman, a Igreja é indispensável no fazer teologia pública. Mas para que isso 

se torne realidade, ela precisa não apenas ser Igreja-culto, mas ser Igreja-cidadã, onde os 

seus membros passem da fé privada para uma fé pública. 

Por uma eclesiologia31 pública 
Apenas um fato para ilustrar a necessidade do surgimento de uma Igreja que não seja 

privada, mas sim pública. Eleições presidenciais de 2010: a sociedade brasileira presenciou 

uma discussão intensa em torno de temas considerados religiosos, como o aborto e o 

casamento de pessoas do mesmo sexo. No segundo turno, os presidenciáveis procuraram se 

                                                           
29 Cf. KOOPMAN, Nico. Apontamentos sobre a teologia pública hoje. Disponível em: 

<http://www.est.edu.br/periodicos/index.php/nepp/article/viewFile/29/67>. Acesso em: 22 nov. 
2010. 

30 Cf. RIBEIRO, Antonio Carlos. Moltmann: da “aventura das ideias” à Theologia Publica. Estudos de 
religião, São Bernardo do Campo: Umesp, v. 23, n. 36, p. 262, jun. 2009. 

31 Uso o termo eclesiologia para designar o discurso teológico que uma igreja/comunidade (pessoas) 
faz a partir da fé a fim de traçar diretrizes práticas para o seu relacionamento com a 
cidade/sociedade. 
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aliar com aqueles que julgavam ter influência na massa conhecida pela nomenclatura de 

evangélicos. O que se viu foi uma situação deprimente envolvendo pastores televisivos que 

usaram os meios de comunicação para fazer manobras políticas. A Igreja, de modo geral, 

não apresentou nenhuma proposta consistente com o atual momento do país, apenas quis 

assegurar a sua posição em relação aos assuntos vinculados pela mídia. Perdeu-se a 

oportunidade de apresentar uma agenda social e politicamente comprometida com os 

grandes temas do país e se fazer sentir não pelo radicalismo ou exclusivismo, mas pelos 

valores do Reino de Deus. 

Elementos para uma eclesiologia pública 
Primeiro é preciso entender o que seja o espaço público. Nico Koopman32 identifica 

pelo menos quatro esferas do espaço público a partir das reflexões de Dirkie Smit. São elas: 

(1) a esfera política do poder público; (2) a esfera econômica; (3) a sociedade civil, como 

organizações, instituições não governamentais; (4) a opinião pública, esfera que reúne os 

valores fundamentais da sociedade. 

Para a Igreja ter tal dimensão de atuação no espaço público, é preciso, antes de tudo, 

ter uma clara noção de cidadania.33 Uma eclesiologia que fomente a condição de cidadãos 

participantes do processo democrático da cidade, do país. Não é mais concebível uma 

Igreja que tenha como discurso programático o fundamentalismo, espiritualizando a 

realidade social, dando respostas simplistas e insatisfatórias para o contexto urbano.34 

A partir das reflexões de J. Moltmann, abordarei alguns elementos bíblico-teológicos 

para a construção de uma eclesiologia pública. 

1. 
Uma eclesiologia comprometida com o Reino de Deus: o elemento essencial do 

discurso da Igreja deve ser o Reino de Deus. Para J. Moltmann, o Reino de Deus deve ser a 

paixão da teologia como um todo.35 Deve haver teologia do Reino de Deus. Uma teologia 

                                                           
32 Cf. KOOPMAN, Apontamentos sobre a teologia pública hoje, p. 42-43. 
33 Cf. SINNER, Rudolf von. Da Teologia da Libertação para uma teologia da cidadania como 

teologia pública. Disponível em: <http://www.wftl.org/pdf/018.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2010. 
34 Cf. CASTRO, Por uma fé cidadã, op. cit., p. 110. 
35 Cf. MOLTMANN, Jürgen. Experiências de reflexão teológica; caminhos e formas de teologia 

cristã. Trad. Nélio Schneider. São Leopoldo: Unisinos, 2004. p. 13. 
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missionária que amarra a Igreja à sociedade, tornando-a, assim, uma eclesiologia pública 

que participa dos sofrimentos do povo e propõe esperanças.36 Quando a Igreja compreende 

que é continuadora do projeto do Reino de Deus, ela se desdobra na esfera pública com 

comprometimento e solidariedade.37 Assim como é necessária uma eclesiologia que tenha 

consciência teológica de que é a continuadora do projeto de Jesus. Segundo J. Moltmann, a 

Igreja que assim se comporta tem uma dimensão inclusiva, porque entende que a 

“promissio do Reino fundamenta a missio do amor no mundo”.38 Uma eclesiologia pública, 

portanto, não tem como preocupação o milênio e suas interpretações milenaristas, pois 

encarna nela mesma a dinâmica integradora da mensagem do Reino de Deus. 

2. 
Uma eclesiologia aberta: para J. Moltmann, a principal característica da Igreja é a sua 

abertura para Deus, para o ser humano e para o futuro. Agindo assim, ela modifica o seu 

discurso, outrora privado, e o torna público.39 Essa abertura se dá em três direções:40 (1) 

missão não é entendida como conquista, expansão, mas como a participação de toda a 

Igreja na proclamação do Reino de Deus; (2) é uma Igreja ecumênica, pois entende que as 

demais Igrejas estão “comprometidas em comum com a missão messiânica de Cristo e que 

são a Igreja do Reino vindouro”.41 Sendo assim, a Igreja abre-se em diálogo e fraternidade 

para alcançar o bem comum; (3) é uma Igreja política, pois assume a sociedade e procede 

com credibilidade porque não está atada a nenhuma ideologia, grupo, classes ou interesses 

particulares. Agindo assim, ela tem condições de sofrer, lutar com e pelo povo por paz e 

justiça.42 Em uma eclesiologia aberta, o batismo é um sinal de comprometimento dos 

membros com a tarefa do Reino de Deus, e a ceia do Senhor nunca seria restrita, mas um 

                                                           
36 Desenvolvi esse tema em outro artigo: GONÇALVES, Alonso. A Igreja da esperança; eclesiologia 

e práxis pastoral em Jürgen Moltmann. Disponível em: 
<http://www.revistatheos.com.br/Artigos/Artigo_06_1_01.pdf>. 

37 Cf. MOLTMANN, Experiências de reflexão teológica; caminhos e formas de teologia cristã, p. 75. 
38 Id. Teologia da esperança; estudos sobre os fundamentos e as consequências de uma escatologia 

cristã. Trad. Helmuth Alfredo Simon. São Paulo: Teológica, 2003. p. 265. 
39 Id. La Iglesia, fuerza del Espíritu; hacia una eclesiología mesiánica. Trad. Emilio Saura. 

Salamanca: Sígueme, 1978. p. 18. 
40 Ibid., p. 24-36. 
41 Ibid., p. 30 (tradução livre). 
42 Ibid., p. 35. 
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convite a todos, porque é o chamamento do próprio Cristo para participar da mesa e do 

Reino que vem.43 

Se a Igreja não tiver esses elementos bíblico-teológicos como base de sua reflexão e 

discurso, a sua atividade pública será comprometida. Uma Igreja que quer ser atuante na 

cidade/sociedade precisa ter no seu esboço teológico a tarefa do Reino de Deus e, por 

consequência, a quebra de preconceitos e exclusivismos, tornando-se aberta. 

Apontamentos para a práxis de uma eclesiologia 
pública 

É possível tornar a Igreja atuante na sociedade. Quando a Igreja assume a sua 

dimensão histórica, portanto pode contribuir para a construção da história, ela assume sua 

vocação de continuadora do projeto do Reino de Deus e, dessa maneira, comunica as 

promessas de Deus e faz chegar à justiça, à paz, à vida, à liberdade, à solidariedade, à 

verdade e ao amor na sociedade.44 

A práxis da eclesiologia pública passa pelo esclarecimento de que a Igreja tem uma 

pastoral da cidadania45 e que, portanto, ela é responsável por municiar seus membros da 

necessidade de ser agentes de transformação histórica na cidade/sociedade. 

Há diversas maneiras de tornar a Igreja participante nas diversas esferas do espaço 

público. Nos conselhos deliberativos; nos órgãos federais, estaduais e municipais de saúde, 

segurança, direitos humanos e defesa da criança e do adolescente; no financiamento e 

manutenção de abrigos para crianças e adolescentes, assim como clínicas para dependentes 

químicos; na participação em audiências públicas, prestação de contas e associação de 

moradores. Além disso, a Igreja que assume uma eclesiologia pública pode oferecer uma 

agenda política para o país, como fez, por exemplo, a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nos projetos da 

lei Ficha Limpa e da Compra de votos, aprovados pelo Congresso Nacional há pouco 

tempo, projetos que contaram com um forte clamor social.46 

                                                           
43 Ibid., p. 290ss. 
44 MOLTMANN, Teologia da esperança; estudos sobre os fundamentos e as consequências de uma 

escatologia cristã, p. 265. 
45 Cf. CASTRO, Por uma fé cidadã, op. cit., p. 110ss.  
46 Cf. Disponível em: <http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/ficha-limpa-e-o-

quarto-projeto-de-iniciativa-popular-se-tornar-lei.html>. Acesso em: 02 dez. 2010. 

http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/ficha-limpa-e-o-quarto-projeto-de-iniciativa-popular-se-tornar-lei.html
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/ficha-limpa-e-o-quarto-projeto-de-iniciativa-popular-se-tornar-lei.html
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Considerações finais 
A teologia pública abre uma nova discussão para a Igreja protestante. É uma reflexão 

para assumir a sociedade e procurar entrar em lugares considerados “profanos”. Para isso 

ocorrer, é preciso ter consciência de que a sociedade espera uma pastoral comprometida 

com o atual contexto da cidade/sociedade. Portanto, a Igreja precisa enfrentar o desafio, 

aceitá-lo e reconhecer que ele, de fato, existe, do contrário sua voz não será ouvida.47 Uma 

Igreja com consciência pública reconhece a dinâmica do Reino de Deus e para cumprir sua 

tarefa ela se abre para Deus, para o ser humano e para a construção de um futuro melhor, 

uma vez que ela participa desse futuro e o antecipa a partir das promessas de Deus. 
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          Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal fazer a articulação entre as 

importantes concepções de educação no contexto da história do Brasil e refletir sobre 

o pensamento e a ação de Paulo Freire, que trabalhou a educação como meio de 

emancipação, de libertação através do diálogo, da escuta e da conscientização. No 

contexto educacional brasileiro, a educação católica libertadora também exerceu 

papel muito importante nos acontecimentos da época, dando sua valiosa contribuição 

a fim de que os objetivos de promover o ser humano na sua dignidade fossem 

alcançados. A relevância deste assunto está no resgate do aspecto dignificante da 

educação libertadora. Para a realização deste estudo, valemo-nos de pesquisa 

bibliográfica, leitura de textos, artigos, filmes, documentários e discussões em grupos 

de estudos. 

 Palavras-chave: Conscientização; Diálogo; Emancipação; Educação libertadora. 

Introdução 
As concepções de educação, assim como tudo o que acontece no mundo, sofrem 

transformações ao longo dos séculos justamente pelo fato de tratar-se da vida de pessoas 

em interação entre si e com o universo inteiro. Não poucas vezes muitas dessas pessoas 

envolvidas nas diversas realidades assumem tão intensamente os desafios do bem e da 

verdade, que conseguem traduzir em atos ou atitudes, geralmente conflituosos, na 
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(Mestrado) de Teologia na Linha Teologia e Sociedade, Líder do Grupo de Pesquisa Educação e Religião 
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sociedade, ações que promovem a vida e trazem dignidade aos seres humanos. Os 

acontecimentos na história da humanidade são, inevitavelmente, o resultado de 

comportamentos, de reflexões e de ações que provocam reações na comunidade. 

Dentro do contexto educacional, também são muito fortes a influência e os reflexos 

desse movimento de ação-reflexão, pois este é o espaço por excelência onde deve acontecer 

o fenômeno da conscientização para a ação. Aqui também surge a necessidade de atender o 

ser humano na sua busca do infinito, do transcendente. A humanidade toda vive em busca 

do “ser mais”, e o espaço educativo reúne muitas condições para o atendimento dessa 

necessidade humana. “Tais centros educacionais não deveriam ignorar que a abertura à 

transcendência é uma dimensão da vida humana, e por isso a formação integral das pessoas 

reivindica a inclusão de conteúdos religiosos” (DAp, n. 481). 

O espaço da educação é realmente um espaço privilegiado para fazer nascer o 

compromisso fraterno, solidário e de resgate da dignidade humana. Merece destaque, neste 

ponto, a educação católica libertadora, que em toda a sua história procurou ser fiel aos 

princípios do Evangelho e ao projeto de Jesus Cristo, que veio para que todos “tenham 

vida, e a tenham em abundância” (Jo 10,10). 

Uma grande potência ou instância nas respostas às perguntas da humanidade é sem 

dúvida nenhuma o transcendente. A constante busca do ser humano em dar sentido e 

significação para sua existência é o desafio da nossa época. Necessário se faz, então, criar 

condições de descoberta da missão própria de cada ser humano. A concepção de mundo 

que cada ser humano tem, a maneira como compreende este mundo e acolhe ou rejeita 

essas questões e como vai agir diante de cada situação, levando em conta sua liberdade e 

autonomia, são aspectos importantes a serem considerados. Aqui encontramos o importante 

papel da Igreja na sua missão de evangelização, conscientização e libertação. 

Interessante ressaltar que, no contexto de Modernidade e materialismo em que 

vivemos, a atitude da maioria das pessoas, paradoxalmente, é a volta ao sagrado. À medida 

que o mundo mais se materializa, mais se busca o transcendente, mesmo não tendo muita 

clareza dessa busca. As atitudes de solidariedade, justiça e equidade que vemos entre os 

jovens nos dão esperança de um mundo melhor. Um dos fortes exemplos desse fenômeno 

está também na área da educação, que avança cada vez mais numa linha de compromisso 

social e de transformação do sistema político e econômico vigente. 
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Todas as realidades influenciam no modo de pensar e de agir da população e isso se 

traduz na formação de conceitos e concepções sobre assuntos importantes para toda a 

humanidade. Encontramos profissionais interessados e dedicados, que se debruçam cada 

dia mais intensamente sobre tais assuntos em vista de um bem maior. São educadores que 

acreditam nas ações que promovem a vida e se arriscam nessa aventura, com muito ardor, 

esperança e coragem, sem medir as consequências pessoais que essas atitudes possam 

trazer. Tal é o diferencial do educador que tem como objetivo maior a promoção da vida. 

Posicionamentos sobre concepções 
pedagógicas e suas implicações 

Refletindo sobre as concepções pedagógicas na educação, percebemos que elas 

variam de acordo com a situação vivida, a realidade, os acontecimentos, os interesses que 

motivam a caminhada e o ideal que se persegue. Cada época traz a sua característica 

especial e peculiar de enxergar as situações, e esses reflexos são imediatos, tanto na 

sociedade quanto na educação. É uma roda viva, onde a experiência, a vivência e a prática 

precisam estar em pleno acordo com aquilo que se acredita ser o melhor, a fim de se evitar 

uma dicotomia existencial. 

A discussão a respeito das influências que sofre o educando, vivendo em uma 

sociedade dividida em classes e suas ideologias, nos mostra a necessidade de ver a 

educação como meio de libertação. Por isso é necessário, como disse Paulo Freire, 

proporcionar uma educação que não privilegie só a leitura das palavras, mas também a 

leitura do mundo, permitindo uma maior interação do indivíduo com o meio em que ele 

vive e desenvolvendo o raciocínio crítico no contexto da leitura, com o objetivo de criar 

condições de cidadania. 

Dentro das concepções de educação conhecemos diversas práticas pedagógicas, cada 

uma com sua característica específica e marcada profundamente por sua época. Vejamos, 

então, a concepção pedagógica tradicional, que tem como centro o educador e que se divide 

em: a) tradicional religiosa católica, jesuítica, brasílica e b) tradicional leiga, pombalina. 

Concepções fortes que marcaram época na história da educação brasileira. 
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A concepção pedagógica produtivista é sistematizada na teoria do capital humano. O 

caráter produtivista dessa concepção traz o destaque do processo de produção econômica 

dotando a escola do máximo de produtividade, maximizando os investimentos e resultados. 

A pedagogia tecnicista tem como elemento principal a organização racional dos 

meios, o que faz com que se perca a valorização da pessoa. O professor e o aluno ocupam 

posição secundária. 

Na concepção pedagógica nova ou moderna, o enfoque principal está na visão 

filosófica e é baseada na existência, na vida e na atividade, onde o homem é considerado 

um ser completo desde o nascimento e inacabado até morrer. 

As concepções pedagógicas contra-hegemônicas lutam para transformar a ordem 

vigente e instaurar nova forma de sociedade. Estão aqui as seguintes pedagogias: 

• a socialista, lutando pela sociedade justa; 

• a libertária, com a educação integral e racionalista; 

• a comunista, com ações necessárias para a construção de uma nova sociedade e uma 

nova cultura. 

Finalmente, trazemos duas práticas especialmente interessantes: a pedagogia 

libertadora, que se inspira no personalismo cristão e na fenomenologia existencial, e a 

pedagogia histórico-crítica, entendida como mediação, onde professor e aluno se encontram 

inseridos na problematização, instrumentação e catarse, viabilizando sua incorporação 

como elemento importante da própria vida. 

Nada se consegue implementar dentro de todas as diversas concepções sem a 

presença atuante e insubstituível do educador comprometido com a missão de educar, 

segundo Freire, para a cidadania e a autonomia, conscientizando e libertando através do 

diálogo e da reflexão, num intercâmbio contínuo de saberes, pois é assim que se 

estabelecem as possibilidades comunicativas, fazendo com que o educando se transforme 

em sujeito da sua própria história. 

Em seu texto “Ecoeducação: um desafio permanente”, Junqueira (2000) nos propõe a 

reflexão do movimento que acontece nos diferentes espaços, a fim de que “subsidiem a 

discussão sobre a formação do pedagogo para este novo tempo, para que se supere a 

perspectiva de profissionais tarefeiros, dando lugar a indivíduos que assumam com maior 
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intensidade uma ação-reflexiva capaz de real intervenção pedagógica”. Quem sente esse 

sabor na educação assume o compromisso de estabelecer uma relação de responsabilidade 

ética entre o aprender e o ensinar, que se traduz no transmitir. Quem aprende tem a missão 

de passar adiante, a missão de transmitir os conhecimentos adquiridos. 

Esse desafio vem ao encontro do que Alceu Amoroso Lima (Tristão de Athayde) fala 

sobre a pedagogia no Brasil e que veremos a seguir no texto de Saviani (2005), ao falar 

sobre as concepções de educação no Brasil e o que cada época trouxe de contribuição 

influindo nos conceitos educacionais: “[...] a cada período corresponde a predominância de 

determinada concepção pedagógica, sendo isso o que diferencia os períodos entre si”. 

Saviani relembra também o que Alceu Amoroso Lima diz sobre a pedagogia, que, sendo 

formação do homem, prepara para a vida e considera que é preciso saber para que, sendo 

necessária uma prévia “finalidade, um objetivo, um ideal a atingir”, e para ele o “problema 

da pedagogia no Brasil é a ausência completa de um ideal educativo” (Athayde, 1931). 

Educação para a transformação com 
Paulo Freire 

Paulo Freire foi, talvez, quem melhor compreendeu a necessidade de trabalhar na 

educação dentro da realidade e do universo da população para, assim, atingir os objetivos 

propostos. Freire conceitua a educação como pessoas que se vão completando mutuamente 

ao longo de suas vidas. Muito importante para ele é a questão da historicidade, do diálogo e 

da conscientização. Tem como princípio a pessoa e a realidade em que ela vive. Procura 

ouvir e criar condições para que a transformação aconteça a partir da conscientização, 

motivando a saída da situação de oprimido e provocando a sua libertação. 

Paulo Freire viveu durante o tempo em que a opressão, a discriminação, a exclusão e 

a dominação do mais forte sobre o mais fraco estava muito evidente. Por isso, para ele, 

importa ver a realidade e a necessidade do educando para poder, em um ambiente de 

escuta, criar um clima de confiança entre educador e educando e, assim, através do diálogo 

e a partir da sua realidade, produzir o conhecimento. 

Empreendendo um método específico de alfabetizar, o faz respaldado no diálogo e na 

conscientização, propiciando a motivação que torna o educando desinibido e autoconfiante, 

propondo uma educação emancipadora. Tal visão de educação permite uma maior interação 
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do educando com seu meio e desenvolve o raciocínio crítico no contexto de toda a leitura. 

Em Paulo Freire, alfabetização é consequência da conscientização, “onde as atividades 

partem da cultura dos analfabetos, sendo desenvolvida através do diálogo a respeito dos 

problemas da vida e da sociedade” (Rameh, 2005), tornando o educando motivado, 

desinibido e capaz de criar. 

A práxis é de fundamental importância na metodologia de Freire, pois no processo de 

ação-reflexão-ação o educando conscientiza-se, liberta-se e produz o conhecimento, 

partindo da análise crítica da realidade existencial, podendo, desse modo, tomar decisões, 

para as ações transformadoras necessárias na sociedade. 

Durante esse processo educativo o educando desenvolve uma consciência histórica, 

tornando-se criador da cultura e responsável pela escolha e construção do próprio destino. 

Esse método foi construído com a experiência do povo, querendo inverter as regras da 

educação tradicional para que o aluno pudesse ser o sujeito da própria história e sujeito da 

mudança em sua vida e na vida da sociedade em geral. 

A intencionalidade transcendental da consciência permite recuar indefinidamente seus 

horizontes e, dentro deles, ultrapassar os momentos e as situações, que tentam retê-la e 

enclausurá-la. Liberta pela força de seu impulso transcendentalizante, pode volver 

reflexivamente sobre tais situações e momentos, para julgá-los e julgar-se. (Freire, 2009) 

Muitos educadores, ainda hoje, procuram levar adiante essa dinâmica de emancipação 

dos educandos, muitas vezes sem a compreensão da maioria das pessoas. Freire lutou pela 

transformação da sociedade questionando o poder dominante, sonhando com uma mudança 

radical e lutando pela construção de uma sociedade igualitária. Muitos profissionais seguem 

esses ideais e continuam sonhando, lutando e procurando construir um mundo um pouco 

mais humano. 

Isso ainda acontece com alguns educadores, que, de diversas formas, conseguem, 

através da conscientização dos educandos, promover a sua emancipação. As práticas 

pedagógicas estabelecem diferentes maneiras de se transmitir o conhecimento e a melhor 

forma acontece com o diálogo entre o professor e o aluno. Nessa dinâmica, o ser humano 

reciprocamente faz cultura e cria história, dentro da realidade e da natureza criada. 
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“É por isso também que é possível, em qualquer sociedade, fazer algo institucional e 

que contradiz a ideologia dominante. Isso é que eu chamo de uso dos espaços de que a 

gente dispõe” (Freire, 2009). 

Educação católica libertadora 
Ao pensarmos em educação, logo pensamos em crescimento, novas perspectivas, 

projeção e promoção humana, abertura ao novo, às pesquisas, às novas descobertas, e salto 

de qualidade na vida humana e em toda a sociedade! Imaginemos, então, como poderemos 

pensar se falarmos em educação libertadora! Se educação já nos transporta ao maior bem da 

sociedade, educação libertadora nos mostra um enorme horizonte de benefícios sociais e de 

promoção humana. 

A educação verdadeira, desde o início dos tempos, sabemos, foi e é libertadora 

porque, quando autêntica, passa a ser e a refletir um constante processo de libertação. 

Portanto, a educação libertadora inicia a partir da tomada de consciência da necessidade 

que as pessoas têm de humanizar-se. Historicamente, esse processo de libertação sempre 

acompanhou a caminhada da humanidade e foi-se tornando cada vez mais um processo 

aprofundado, conscientizado, refletido e tematizado. 

O tema libertação está sempre presente no decurso da nossa história, muitas vezes 

sem nome, com outro nome, muitas vezes negada, outras afirmada, porém sempre trazendo 

consigo condições favoráveis para ser um fato de consciência histórica, que passa a ser 

significativo nas diversas áreas da sociedade: na educação, na economia, na política, na 

medicina e na saúde, na religião e nas crenças no geral, e em muitos outros setores que 

compõem a sociedade, exatamente por manifestar a extrema necessidade da 

conscientização como maneira de o ser humano compreender-se e situar-se em face da 

totalidade do universo. 

A educação católica libertadora, marco especial na história do Brasil, principalmente 

durante as décadas de 1960 e 1970, foi luz em um tempo de crise e um passo importante 

para o enfrentamento dos novos tempos. Esse período não foi privilegiado pela 

historiografia, porém muitos pesquisadores e estudiosos, pautados em leituras do 

Evangelho que ressaltam a libertação, encontraram na mensagem libertadora de Cristo uma 
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das missões do cristão, que é a de esclarecer as consciências a fim de libertar o ser humano, 

dignificando sua vida. 

Para essas pessoas, a política não pode estar dissociada da religião, visto que religião 

é vida e todo ser humano é um ser político por natureza. Toda ação humana, por mínima 

que seja, terá sempre repercussão sobre a história da humanidade. “Ser cristão é querer 

transformar o mundo, de modo a resgatar o projeto original de Deus, aquilo que ele queria 

para nós e consta da página da Bíblia: um paraíso na terra” (Frei Betto, 2001). 

A educação, na sua essência, é o esforço constante de cada pessoa em realizar sua 

vocação de ser mais, buscando a forma histórica na qual está, para que possa encontrar-se 

consigo em plenitude de vida. Deus, no seu plano de Amor, quer todas as pessoas felizes e 

realizadas. O desafio para caminhar nessa missão é sempre o de procurar construir uma 

sociedade com novos valores, com a cultura da partilha, da solidariedade, do 

companheirismo, e sempre com o sentido mais profundo que o Evangelho nos mostra. 

Aqui podemos adentrar nos objetivos da educação libertadora e no seu objetivo 

maior, que é despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida, atingir um 

grau de consciência capaz de levar o educando a atuar dentro da realidade à sua volta, com 

a finalidade de transformá-la produzindo, comunitariamente, o saber. 

A educação libertadora acontece quando um grupo de sujeitos está em interação, na 

dinâmica da ação-reflexão, buscando a verdade, humana e transcendente, e objetivando a 

transformação social pela justiça. Os elementos constitutivos da educação libertadora são, 

em sua essência, a pessoa como sujeito do seu próprio desenvolvimento, a educação como 

meio de transformação social com foco na justiça e o anúncio explícito de Jesus Cristo. 

Para as instituições que assumiram a prática libertadora, não tardaram as 

consequências e as reações das forças conservadoras da sociedade, que as consideraram 

como agentes agitadores e subversores da ordem estabelecida. Sentindo-se pressionados 

diante da reação da população privilegiada pelo sistema vigente, em virtude da proporção 

que os fatos ganharam através dos meios de comunicação de massa, educadores e escolas 

engajados na luta pela libertação através da educação acabaram por ter de optar entre 

abandonar a causa ou assumir o compromisso com coragem, apesar de sofrer com a 

repressão. 
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Essa situação não se restringe somente às instituições de ensino, mas é também uma 

situação de Igreja e de toda a sociedade. E não é essencialmente uma metodologia, é muito 

mais um posicionamento político, visto que os procedimentos educacionais e as posturas 

religiosas devem contribuir sempre para a transformação social, no resgate da dignidade do 

ser humano. 

Essa via forma o contexto sociológico maior dentro do qual os educadores cristãos de amanhã 

exercerão sua ação centrada na pessoa humana, amada por Deus e chamada a viver em 

comunidade. A pessoa de Jesus aí com toda a sua força inspiradora e questionadora. É esse o 

poço vivo do qual o educador irá haurir a sua espiritualidade evangelizadora e a força para 

continuar numa luta que muitas vezes parece fadada ao insucesso, mas que na realidade faz 

parte integrante da construção do Reino. (D. Luciano Mendes, 1995) 

Educação libertadora para a Igreja Católica 
Com a realidade da repressão sofrida pelo povo brasileiro após o golpe militar, 

fortaleceu-se a consciência de uma necessária dimensão política da fé entre o clero católico, 

que percebeu a necessidade de uma nova presença na sociedade como resposta à 

emergência histórica das classes populares. Surgiram, então, algumas iniciativas da Igreja, 

como a elaboração do Plano de Pastoral Orgânica em 1962, e nasceram as Comunidades 

Eclesiais de Base, novo modo de ser Igreja. 

Nesse sentido, o Concílio Vaticano II deu um maior impulso para a visão 

sociocultural da realidade, uma nova visão da missão profética, missão transformadora da 

Igreja dentro de uma sociedade de conflitos. Certamente, isto só seria possível com muito 

esforço, através da luta e da participação de todos numa mudança social, pautada no 

diálogo cultural para o progresso da humanidade. 

Na Conferência de Medellín (1968), este tema ganhou enorme proporção com o Papa 

Paulo VI colocando-se claramente sob o signo da transformação e do desenvolvimento que 

atingem a humanidade, desde o aspecto econômico até o aspecto religioso. 

Esta é uma afirmativa de se estar no limiar de uma nova época da história. Época cheia de 

anelo de emancipação total, de libertação diante de qualquer servidão, de manutenção pessoal 

e de integração coletiva. [...] de condições de vida menos humana para condições de vida 

mais humana [...]. (Medellín, Introdução às conclusões, n. 4 e 6) 
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Em Medellín, a educação libertadora é inserida como fator básico e decisivo na 

transformação dos povos da América Latina. Portanto, as características da educação 

libertadora devem ser de abertura ao diálogo, possibilidade criadora, afirmadora das 

peculiaridades locais e nacionais, capacitando para a transformação, e também com 

característica redentora, criando a nova educação exigida pelo povo da América Latina no 

despertar para o novo. Aos poucos a educação libertadora vai-se consolidando na 

dimensão personalista da educação, enquanto, infelizmente, seu papel político fica em 

segundo plano, até quase desaparecer. 

Após Medellín, as vertentes personalistas e políticas marcaram as transformações no 

setor educativo. No entanto, a corrente personalista conseguiu um espaço maior, tornando-

se prática comum para muitos educadores e escolas, mesmo na educação formal. Isso foi, 

aparentemente, natural, pois a concepção de educação libertadora, na visão sociopolítica, 

não avançou como o esperado em Medellín, prevalecendo aspectos psicopedagógicos mais 

do que sociopolíticos. Essa lacuna foi logo preenchida pela educação para a justiça ou para 

a construção de uma sociedade justa. 

Era necessário manter o objetivo da mudança social e o documento final do Sínodo 

de 1971, A justiça no mundo, estabeleceu em seu texto que o seu objetivo principal é a 

educação para a justiça nos países em desenvolvimento, o despertar da consciência para o 

reconhecimento da situação concreta e o alcance da melhoria no mundo em transformação. 

Essas conhecidas expressões – libertação e desenvolvimento – são intercambiáveis, na 

nomenclatura de Medellín, e a educação libertadora deve ser entendida no horizonte da 

libertação, da promoção social, do resgate da dignidade da pessoa. 

Ainda em Medellín, a educação é descrita como elitista, alienante e reprodutora do 

sistema, e a resposta pró-ativa a tal realidade tem como meta superar toda a carga negativa 

na prática dentro e fora dos muros das relações com o sistema sociopolítico da época. A 

Igreja da América Latina procurou discernir o querer do Senhor em toda a história deste 

continente e, para poder “anunciar com fidelidade a Boa Nova, sabe que o caminho para a 

Evangelização é a volta cada vez mais profunda a Jesus Cristo, para construir a realidade 

Eclesial da santidade e graça, para defender os direitos da pessoa humana” (Antoncich, 

1985). 
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A exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI, de 1975, reforçou a 

reflexão pelo seu caráter de evangelização no mundo moderno. No final da década de 1970, 

foi realizada a III Conferência Episcopal da América Latina, em Puebla, e, por causa do 

processo de abertura da Igreja para o aspecto social e político, temia-se um retrocesso em 

relação especialmente à educação libertadora, quando o objetivo era colocar também a 

educação católica a serviço da transformação social. No texto de Puebla, o uso do termo 

libertação é bem discreto, a fim de evitar a disputa ideológica dos grupos conservadores, 

contudo Puebla reafirma o conteúdo e a prática da educação libertadora e para a justiça. 

Graças à caminhada comprometida e corajosa dos educadores e agentes de pastoral, 

não houve retrocesso, e nesse sentido a interpretação da educação evangelizadora reforçou 

o sentido de “humanizar e personalizar o homem” (Puebla, n. 1027) e “exercer a função 

crítica” criando uma nova sociedade, “verdadeiramente participante e fraterna”. O 

educando passa a ser o sujeito do seu próprio desenvolvimento. Puebla soube englobar as 

conquistas da educação, influenciando por seu objetivo evangelizador de anunciar Cristo, 

construir Igreja e defender o homem na metodologia da comunhão e participação, dentro da 

opção preferencial pelos pobres. 

Como em Medellín, teve repercussão também em Puebla a reflexão pedagógica de 

Paulo Freire, com suas obras Educação para a liberdade e Pedagogia do oprimido. O 

oprimido é sujeito que se deve autoconfigurar, responsavelmente. Em Puebla, não basta 

libertar, é necessário libertar para... de condições menos humanas para condições mais 

humanas. O caminho para a libertação está em que são os oprimidos que se libertam. Essa é 

a verdadeira libertação! 

Aspectos históricos da educação libertadora 
A educação libertadora teve na sua história momentos de alegria e momentos de 

apreensão por conta de situações onde os interesses das classes dominantes se fragilizavam 

e se sentiam ameaçados. Na década de 1950, a preocupação política e social era percorrer, o 

mais rápido possível, as fases cronológicas da indispensável passagem do 

subdesenvolvimento para o desenvolvimento, que então foi considerada problema técnico e 

não político. Essa etapa foi vista como característica da sociedade tradicional pré-técnica, 

antes de passar para a sociedade moderna técnica. Existiu muita euforia pelo 
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desenvolvimento e também as forças literárias da América Latina tiveram papel importante 

dentro dessa realidade, animadas pela revolução cubana, que teve resultado vitorioso! 

A teoria da dependência e os estudos do capitalismo periférico se fortaleceram no 

final dessa década. Foi então que, em 1959, Paulo Freire publicou sua tese de concurso para 

a cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes de Pernambuco, 

fazendo críticas à educação desvinculada dos reais interesses do país e mostrando que o 

processo educativo só é eficaz se “estabelecer relação de organicidade com a contextura da 

sociedade a que se aplica, para ter força instrumental como agente das mudanças sociais”. 

Na época, para Paulo Freire, a perspectiva de mudança restringia-se à criação de uma 

democracia representativa, dentro do horizonte do desenvolvimento capitalista liberal, já 

presentes os impulsos que fariam de sua pedagogia e de seu método uma importante arma 

de transformação de estruturas de grande alcance, pois sabemos que a educação libertadora 

é, antes de tudo, um posicionamento político-social. E assim foram lançadas as raízes, com 

as bases na crítica profunda de pressupostos que mais tarde trariam tantos bens para a 

sociedade. A educação libertadora foi esperança para um tempo forte, posicionamento novo 

para enfrentar outros desafios, sinal dos tempos e construção de uma nova sociedade, com o 

avanço irreversível que tomou o rosto que lhe foi dado. 

O início da década de 1960 foi, aparentemente, rico para os movimentos libertários 

em perspectivas democráticas. O movimento de educação de base e a atuação da Igreja 

Católica, especialmente a Juventude Universitária Católica (JUC), movimento de 

conscientização e crescimento das organizações populares, abrem espaço ideológico 

adequado para as devidas e necessárias transformações estruturais da sociedade brasileira. 

Até mesmo a transferência da Capital Federal, do Rio de Janeiro para Brasília, acenava para 

a possibilidade de mudanças profundas ao povo brasileiro, mas com o golpe militar de 1964 

o processo de democratização do país e os movimentos de organização popular foram 

amortecidos. 

Em toda a América Latina, muitos países sofreram com o processo de militarização 

do continente, intensificando-se pela exigência do capitalismo internacional, que fez com 

que a América Latina se modernizasse a fim de absorver a necessidade de expansão do 

capital internacional. A Aliança para o Progresso, a Doutrina da Segurança Nacional e o 
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slogan que orientava os governos militares – Segurança e Desenvolvimento – faziam parte 

do contexto modernizador. 

O povo da América Latina sofre com a repressão e precisa viver na clandestinidade, e 

o movimento guerrilheiro vai crescendo com a presença de católicos e agentes de pastoral. 

A relação de causa e efeito, consequência da ligação entre desenvolvimento e 

subdesenvolvimento, vai sendo entendida como a dependência entre ambos. Um necessita 

do outro para poder acontecer. Países subdesenvolvidos precisam existir para garantir a 

existência de países desenvolvidos. O desenvolvimento possui aspectos altamente 

espoliativos e dominadores, com o detalhe de serem habilidosamente camuflados pela 

ideologia dominante. 

Durante a década de 1970, houve resistência por parte de alguns setores da Igreja em 

relação à prática da educação libertadora, especialmente pela força repressora da maioria 

privilegiada, a quem não interessava a mudança das estruturas econômicas, políticas e 

culturais, que são exatamente a garantia da continuidade dos privilégios, em detrimento das 

camadas populares sacrificadas pelo sistema. 

Graças ao grupo protagonista que deu seu apoio à educação libertadora e ao número 

significativo de educadores conscientes do seu compromisso, aos movimentos e instituições 

é que foram dados os primeiros passos, passos bem decisivos na missão educativa 

libertadora. Vislumbrando a urgência de uma nova sociedade, um novo homem, uma nova 

educação e uma nova escola, esse tema torna-se reflexão sistemática e diária de muitos 

educadores, que sentem a necessidade de repensar a “própria filosofia de educação a partir 

da ótica da causa, do projeto e da prática dos oprimidos que lutam para se libertar” (Rossa, 

1988). 

No início da década de 1980, a educação liberal na América Latina parece ceder 

terreno para a educação de conscientização, que parte da realidade concreta do aluno, do 

seu cotidiano e, principalmente, da realidade social, das diferenças de classes e da 

necessidade de se criar a igualdade de condições. A educação libertadora questiona as 

relações dos homens entre si, com a natureza e com o transcendente, objetivando a 

transformação dessa relação para o bem maior. Paulo Freire menciona sempre o caráter 

essencialmente político da educação libertadora. Então, a educação para liberdade e 
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autonomia implica uma opção política que se constrói através de toda a sociedade, alunos, 

professores, pais, artistas, jornalistas, políticos, enfim, a comunidade em geral. 

Somente na década de 1980 é que surgiu espaço ideológico favorável para a tomada 

de consciência, a reflexão e a tematização da educação libertadora como um processo mais 

amplo, o da libertação. Essa conscientização foi gerada aos poucos e foi elaborada no 

interior de uma reflexão sociopolítica, sobre o fenômeno do atraso, da dependência e da 

pobreza dos países do Terceiro Mundo (subdesenvolvidos), comparados com os países do 

hemisfério norte (desenvolvidos), com toda a sua fortaleza e sua superioridade. 

A tomada de consciência de todas as comunidades sobre as desigualdades sociais 

desenvolveu a urgência de um processo das rápidas transformações para tentar equilibrar a 

sociedade, diminuindo as diferenças e procurando superar essas defasagens nos diversos 

grupos. 

O desenvolvimento implica atenção à vida espiritual, uma séria consideração das 

experiências de confiança em Deus, de fraternidade espiritual em Cristo, de entrega à 

providência e à misericórdia divina, de amor e de perdão, de renúncia a si mesmo, de 

acolhimento do próximo, de justiça e de paz. (Bento XVI, 2009) 

O termo desenvolvimento passa a expressar aspirações coletivas por algo mais que 

pudesse arrancar os povos de seu atraso, pobreza e dependência. Na época, o grande anseio 

educativo foi sentido a partir da necessidade de se preparar melhor os grupos técnicos e 

operários capazes de absorver a nova tecnologia indispensável para possibilitar a passagem 

e de fazer avançar e consolidar o modelo capitalista na América Latina. 

Depois de tantos anos e enquanto contemplamos, preocupados, as evoluções e as perspectivas 

das crises que foram sucedendo neste período, interrogamo-nos até que ponto as expectativas 

de Paulo VI tenham sido satisfeitas pelo modelo de desenvolvimento que foi adotado nos 

últimos decênios. (Bento XVI, 2009) 

Henrique Dussel e Paulo Freire emprestaram seu pensamento para debates e 

aprofundamentos em instituições de nível superior, enquanto a Associação de Educação 

Católica do Brasil (AEC/BR) divulgou material sobre a libertação através da educação e 

promoveu encontros de reflexão sobre a educação libertadora para a transformação da 

sociedade. “Diante dos novos desafios, que colocam novas perguntas, apresenta-se o 
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imperativo de novas respostas. Já não podemos continuar sendo os mesmos num mundo 

que não é mais o mesmo” (Brighenti, 2004). 

A partir desta década, nasce e cresce a sociedade da informação, que causa impacto e 

muda a vida humana, funcionando como alavanca da economia, da casa, do entretenimento, 

da escola, do trabalho, da produtividade industrial, do governo eletrônico e de todos os 

benefícios sociais decorrentes da “microeletrônica, do computador, do software, da internet, 

das tecnologias sem fio (wireless), da fotônica, do armazenamento de massa (mass 

storage), da nanotecnologia, das redes e da convergência digital” (Siqueira, 2006). 

Foi e é galopante a evolução na área tecnológica, que cresce a cada dia 

assustadoramente. Comunicações imprevisíveis, edifícios inteligentes, economia digital, 

teleducação, telemedicina, inclusão digital e outros tantos recursos da informática e do 

mundo virtual que nos deixam maravilhados e preocupados com o que está guardado para o 

futuro da humanidade. São essas as tecnologias que podem mudar a nossa vida! 

Assim é o mundo moderno, e o Brasil está inserido nele! Mas não se pode esquecer 

que o mais importante em todos os acontecimentos do mundo é que haja paz e justiça entre 

os povos. A ética mundial é que irá garantir um futuro de paz. “Não haverá coexistência 

humana sem uma ética mundial por parte das nações. Não haverá paz entre as nações sem 

paz entre as religiões. Não haverá paz entre as religiões sem o diálogo entre as religiões” 

(Küng, 1998). 

Considerações finais 
Nestas considerações, as posições de diversos profissionais, tanto da área educacional 

quanto de outras áreas, nos fazem ver como cada pessoa percebe o outro de uma forma 

singular, e é assim que essas pessoas formam seus conceitos e suas concepções. Um dos 

pontos mais fundamentais da pedagogia é a relação entre a teoria e a prática. As formas 

diferenciadas de ver a realidade estão sempre de acordo com a situação, a história e a 

experiência de vida em cada pessoa. 
Assim, o respeito para com todas as culturas é o aspecto mais importante da missão 

educativa, e é nesse ambiente de diversidade cultural e sincretismo religioso que os 

educadores atuarão, procurando motivar os educandos para o exercício da cidadania. Essa 

não é uma tarefa muito fácil e não dá para ser diferente, pois é necessário ser realista, ter 
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coragem e se preparar psicológica e intelectualmente para enfrentar as indignações, a 

indiferença e, ao mesmo tempo, garantir formação de excelente nível científico, 

humanístico e cultural para todos os alunos. 

E é no olhar do outro, conforme Freire, que podemos vislumbrar a liberdade do ser 

humano, onde o diálogo de aproximação deste contribui para a sua própria inserção no 

meio. Ouvir a voz de quem vai à escola e, a partir da sua realidade, produzir o 

conhecimento que brota da sua necessidade torna a educação um ato político, e a educação, 

não sendo neutra, implica opção e conscientização que se dá através do conhecimento, que 

cria domínios nas condições de vida. 

“Como toda a libertação é já uma antecipação da plena redenção de Cristo, a Igreja na 

América Latina sente-se particularmente solidária com todo o esforço educativo que venha 

libertar nossos povos” (Medellín, 4, II, n. 9). 

O objetivo maior da educação libertadora é despertar uma nova forma de relação 

com a experiência vivida, atingir um grau de consciência capaz de levar o educando a atuar 

dentro da realidade, a fim de transformá-la, produzindo comunitariamente o saber. A 

educação verdadeira deve ser, conforme afirma Panini (1975), “uma educação para a 

transformação e para o imprevisível, capacitando o educando a situar-se diante de um 

mundo dinâmico em constante modificação”. 

Quando dizemos que a educação é um ato político, significa dizer que, no quadro 

social, a educação não está separada das características da sociedade, pois ela é 

determinada por essas características, visto que nela está totalmente inserida. Podemos 

observar que muitas vezes a educação serve aos interesses de uma ou de outra classe social, 

portanto a consciência de justiça e equidade deve ser o compromisso de todos os 

educadores. 

A educação deve ser criadora e antecipar o modelo de “sociedade que buscamos [na 

América Latina] na personalização das novas gerações, aprofundando a consciência de sua 

dignidade humana, favorecendo sua livre autodeterminação e promovendo seu senso 

comunitário” (Medellín, 4, II, n. 8). 

Ao discutir este tema, revela-se claramente que, apesar dos pontos em comum, a 

forma de ver de cada um é particular e somente uma grande abertura ao diferente fará 

acontecer o diálogo entre os autores. A diversidade de opiniões e de visões sobre o assunto 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 34 107 

enriquece o conhecimento de todos e amplia a forma de ver a história da educação 

libertadora, seus objetivos, seus ideais, e também como os outros conseguem perceber essa 

realidade dentro dos movimentos em que estão envolvidos os seres humanos. 

A complexidade de todas essas situações é realmente preocupante, porém, conforme 

orientações do Papa Bento XVI (2009), “devemos assumir com realismo, confiança e 

esperança as novas responsabilidades a que nos chama o cenário de um mundo que tem 

necessidade de uma renovação cultural profunda e da redescoberta de valores 

fundamentais, para construir sobre eles um futuro melhor”. 
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Epistemologia do Ensino Religioso: 
a inconveniência política de 
uma área de conhecimento 

João Décio Passos1 

 

 

 

 Resumo: O artigo discute a fundamentação do Ensino Religioso (ER) em chave 

política e epistemológica. Mostra como a legitimidade política antecedeu a 

legitimidade epistemológica em nítida inversão ao que ocorre no processo regular de 

institucionalização dos conhecimentos. Desenvolve o aspecto epistemológico do ER 

do ponto de vista das bases antropológicas, metodológicas e educacionais da 

educação do ser humano. 

 Palavras Chave: Epistemologia, Legitimidade, Educação, Política. 

 

A epistemologia se inscreve no rol das abordagens que buscam os fundamentos de 

uma determinada área de conhecimento ou de uma ciência, ou mesmo de uma prática 

pedagógica ou técnica que reivindique sua fundamentação teórica como conhecimento 

legítimo. Buscar os fundamentos de ciência significa expor seu corte em relação ao senso 

comum, às crenças e à ideologia, discursos esses que pretendem explicar a realidade, porém 

sem os critérios da adequação e da verificabilidade e sem a consciência expressa do 

processo em jogo. Pode-se entender, portanto, por epistemologia a ciência da ciência e a 

ciência de um determinado método. Como ciência da ciência ela buscará expor os 

pressupostos, os percursos e as aplicações de uma determinada ciência, explicitando, por 

um lado, seu estatuto comum, suas regularidades e objetividade universais e, por outro 

lado, os estatutos de uma ciência em particular (ciência das ciências). Como ciência do 

                                                 
1 Doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP e mestre em Teologia pelo Instituto Teológico São Paulo 

(Itesp). Livre-docente em Teologia pela PUC-SP, onde é professor associado no Departamento de 
Ciência da Religião. Ex-diretor da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião (Soter). Publicou 
pela Ed. Paulinas, entre outros: Ensino Religioso: construção de uma proposta (col. Temas do 
ensino religioso). 
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método, pode ser entendida como teoria do método, sabendo que todo método se ancora 

necessariamente em uma conduta e em um edifício científicos. Nesse sentido, falamos em 

“epistemologia”, no genérico, bem como em epistemologias especiais, tais como 

“epistemologia da teologia, da administração, do direito, do ensino religioso etc.”.2 

A epistemologia do ER carrega, certamente, esses dois significados: fundamentação 

de uma área de conhecimento e fundamentação de uma prática pedagógica. E levanta a 

questão: em que ciência se assenta a disciplina do ER e sua prática? Portanto, a 

epistemologia do ER afirma que a religião é objeto de conhecimento. Que tipo de 

conhecimento é esse? O que significa Ensino Religioso? Como abordar o religioso? O que 

é propriamente o religioso do ensino? Quais os pressupostos do estudo do religioso? Quais 

as finalidades do ER dentro da escola? Ainda mais: qual a finalidade da educação? Mas um 

terceiro ingrediente se apresenta à discussão: Qual a responsabilidade do Estado na 

educação religiosa? O Estado tem o direito ou o dever de exercer essa tarefa? Não seria 

essa uma tarefa, de fato, exclusiva das confissões religiosas? 

A entrada na temática proposta envolve, portanto, práticas políticas, confessionais, 

teóricas e pedagógicas. Essas práticas, precisamente por coexistirem misturadas na 

realidade concreta, produzem interrogações e respostas nem sempre claras e clamam por 

elucidações específicas. Elas compõem um espectro complexo que exige delimitações por 

parte de quem se dispõe a enfrentá-las. 

As ciências e as disciplinas não nascem prontas, ou seja, adquirem essas estaturas 

através de um processo de reconhecimento por parte de sujeitos interessados em suas 

visibilizações e funcionamentos dentro da comunidade científica, das instituições de ensino, 

dos sistemas de ensino e da própria sociedade. Toda disciplina, no sentido científico e 

curricular, se institui como tal na medida em que se impõe por força de sua base 

epistemologicamente segura e por processos externos de legitimação, para os quais 

concorrem forças e consensos políticos. Nesse sentido, a discussão epistemológica de uma 

área de conhecimento será sempre, e de algum modo, relacionada à discussão política.3 

                                                 
2 Cf. JAPIASSU, H. Introdução ao pensamento epistemológico. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 

1979. p. 15-16. 
3 Cf. LENOIR, T. Instituindo a ciência; a produção cultural das disciplinas científicas. São Leopoldo: 

Unisinos, 2004. p. 36-99. 
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O ER, por sua história e por seu estado atual, constitui um caso emblemático de 

legitimidade política, em franco detrimento da legitimidade epistemológica, o que resulta 

de acordos celebrados entre o Estado e as Igrejas. O caminho da institucionalização 

epistemológica de uma disciplina científica, não obstante seu jogo político intrínseco, 

pressupõe a sua estatura curricular, o que no ER se verifica de modo quase invertido: uma 

disciplina curricularmente legalizada sem uma base epistemológica previamente 

estabelecida que lhe garanta o status de ciência legítima nos âmbitos da comunidade 

científica e das legislações oficiais. 

A presente exposição se estrutura sobre um eixo fundamental: a tensão entre 

consenso epistemológico e consenso político, movimento indissociável de constituição das 

ciências que, no caso do ER, adquire peculiaridades inéditas: quando o consenso político 

tem-se mostrado suficiente para fundamentar e legislar a prática dessa disciplina. 

A politização da questão 
O objeto religião, tomado genericamente, tem a idade do ser humano. No sentido 

específico, como significados sobrenaturais objetivados, tem a idade das civilizações, e 

como prática burocrática estrutura-se no processo de racionalização pelo qual passou a 

humanidade a partir do Ocidente. O estudo da religião nasce, por sua vez, juntamente com 

outros estudos, ou seja, torna-se um objeto de investigação quando a realidade é assumida 

como logos, primeiro como mito-logos, depois como teo-logos no contexto da antiga 

Grécia. Falar em epistemologia do estudo da religião é inscrever-se em um panorama 

temporal paradoxal, marcado por continuidades e rupturas e, sobretudo, disposto na longa 

duração que coincide com a formação do que chamamos Ocidente, com suas raízes greco-

latinas e judaico-cristãs e com sua consolidação a partir da Modernidade. Como bem 

exprime Max Weber, a religião não escapou da racionalização produzida pelo Ocidente. 

Juntamente com outras expressões culturais, passou do espontâneo para o racional.4 Nesse 

processo, não haveria nenhuma exceção à religião, não fosse a sua expressão política na 

forma de poder instituído: estruturação institucional com papéis e funções com missão 

estabelecida, em termos proselitistas e expansionistas. A razão de ser de todas as 

instituições é autopreservar-se em seu ideal fundante, expandindo, para tanto, seus serviços. 

                                                 
4 Cf. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Lisboa: Presença, 1996. Introdução. 
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As Igrejas reproduzem essa lógica ao comunicarem seus preceitos e almejarem hegemonia, 

no âmbito dos contextos em que se inserem. A Idade Média foi, grosso modo, a era bem-

sucedida do poder religioso cristão, enquanto a Era Moderna instaura suas revoluções, 

rompendo precisamente com esse poder hegemônico. A religião perde gradativamente sua 

função nas sociedades modernas e, em muitas conjunturas, se torna a principal inimiga das 

renovações sociais, políticas, culturais e científicas. Não precisamos repetir a história dessa 

oposição equivocada. Vale ressaltar que nos tempos modernos seu lugar político se torna 

ilegítimo e ilegal, seu lugar social nem sempre visível e reconhecido, embora seu lugar 

cultural permaneça vivo e ativo. 

Contudo, a religião resiste como um objeto de desejos e interesses políticos, na esfera 

da sociedade moderna secularizada. Embora legalmente fora do espaço oficial das 

instituições públicas do Estado, as instituições religiosas permanecem como um objeto 

valioso de negociação entre os poderes civis e eclesiásticos. A separação entre Igreja e 

Estado, um dos dogmas fundantes do Estado moderno, se mostra, de fato, como princípio 

operante quando da estruturação do aparelho estatal, porém, do ponto de vista prático, 

acomoda-se em função das conjunturas e dos interesses de ambas as instituições. 

Na verdade, a religião, embora legitimamente situada na sociedade moderna plural 

como direito de expressão, em nome do valor da liberdade religiosa, não escapa das 

armadilhas do hegemônico, que, pela própria lei da maioria, se impõe sobre as minorias. 

Embora a sociedade e o Estado modernos considerem legítimos os resultados das ciências, 

o religioso permanece como uma questão, ou de foro íntimo, ou como coisa reclusa às 

Igrejas, coisa a ser tratada confessionalmente e não cientificamente. Embora os valores 

religiosos exerçam influência direta na sociedade e na política, eles são tratados como algo 

de interesse exclusivo da fé e não do Estado. Não se reconhece a relevância do religioso na 

educação pública do cidadão. Embora o religioso faça parte da sociedade do conhecimento 

e aí veicule suas ofertas, não tem sido tratado como relevante para os discernimentos 

críticos, científicos e éticos. Embora tenhamos uma legislação que afirme o ER como área 

de conhecimento, essa mesma legislação nega formar profissionais na área. Esses 

paradoxos revelam o tratamento político que vem sendo dado à questão em franco 

detrimento do tratamento epistemológico. 
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Essa politização exclusiva tem raízes históricas e interesses políticos. A raiz histórica, 

como já dissemos, vem da Modernidade, concretamente do Estado moderno, que, em seu 

mito fundante, separou como coisas opostas o político e o religioso, configurando, por 

conseguinte, duas culturas distantes, quando não opostas: uma cultura religiosa e uma 

cultura científica. E não se trata de uma máxima política, com certeza princípio e prática 

saudáveis, mas de uma redução de objetos e responsabilidades a áreas restritas, o que pode 

resultar ou em confinamentos reais que impedem o diálogo, ou em falsos confinamentos 

que transferem para as esferas superiores das burocracias políticas a construção de acordos 

de relacionamentos. A relação entre Igreja e Estado tem sido efetivada, quase sempre, nessa 

direção, tendo sempre como parâmetros os interesses mútuos das instituições e, como 

caminho, ora a pressão política, ora os rituais diplomáticos. É quando os poderes políticos 

decidem por decreto o destino do conhecimento em nome de seus dogmas e de seus 

interesses. 

As ciências legítimas do Estado moderno edificaram as comunidades acadêmicas sob 

os princípios da autonomia e da aplicabilidade. As universidades foram sendo 

reestruturadas como instituições destinadas a contribuir com a construção do 

desenvolvimento social. A separação política entre coisa pública e coisa de Igreja 

reproduziu no âmbito epistemológico a mesma dicotomia entre os conhecimentos legítimos 

e os ilegítimos, o que se relacionou de algum modo com o pragmático e o inútil. As 

questões religiosas foram entendidas na maioria dos Estados como coisa de Igreja, matéria 

de decisão política e não de debate e delimitações epistemológicas. 

O Estado brasileiro tem suas peculiaridades nesse campo. Instituído sobre pilares 

positivistas, a primeira República construiu suas instituições, obviamente sobre o princípio 

da separação entre Igreja e Estado, o que, traduzido epistemologicamente, repetia nos 

trópicos a separação entre religião e ciência, separação usual em boa parte da Europa 

modernizada. O Estado laico não deveria, portanto, ocupar-se de questões internas 

relacionadas à religião, entre elas o Ensino Religioso escolar. No entanto, será a partir dos 

próprios princípios do Estado moderno que o Ensino Religioso será assumido pela 

República brasileira, a partir da década de 1930. A liberdade religiosa será a base do ER. 

Em nome dessa liberdade, o Estado deveria garantir o direito à educação religiosa dos 

cidadãos no espaço público, reservando, porém, às Igrejas as prerrogativas de sua 
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administração, em termos de conteúdo e metodologia. O ER fica, portanto, nas mãos da 

Igreja e sob a concessão do Estado. Essa argumentação foi magistralmente construída pelo 

filósofo Leonel Franca em defesa do ER na escola pública no âmbito do debate que 

antecedeu a Constituição de 1934.5 

Em nossos dias, ainda que as leis vigentes tenham colocado novas bases para instituir 

o ER escolar (Lei 9.475/97 e Resolução 2/98, da Câmara de Educação Básica),6 no 

momento de sua operacionalização prevalece esse velho princípio do direito do cidadão 

crente receber educação religiosa no âmbito escolar. O princípio decorre de um acordo 

entre Igrejas e Estado. O Estado oferece a garantia formal dessa execução, sem entrar no 

mérito do próprio ensino. Temos vivido um eterno retorno a esse princípio a cada esforço 

de renovação legal, política e curricular, apesar dos expressivos esforços do Fórum 

Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER) em construir diretrizes nacionais 

para o ER. 

Ao que nos parece, esse pressuposto político rege as opções do Estado e das Igrejas e 

fornece a justificativa da legitimidade do ER no momento do debate público: o cidadão tem 

direito à educação religiosa e o Estado, o dever de garanti-la. Evidentemente, esse princípio 

esconde as condições reais de execução do ER por parte das denominações, quando as 

instituições hegemônicas reproduzem no âmbito das escolas suas hegemonias, bem como 

ocultam os seus projetos proselitistas das mesmas nesse mesmo espaço. Resultado: o 

encaminhamento político dispensa qualquer consideração sobre o debate epistemológico 

em torno do objeto religião. A religião é coisa das Igrejas. O Estado garante legalmente a 

existência do ER. As escolas abrigam a sua execução. Nessa conjuntura, não interessa nem 

às Igrejas nem ao Estado estabelecer parâmetros teóricos e metodológicos sobre a questão. 

Para as Igrejas, basta reproduzir sua doutrina e, na melhor das hipóteses, sua teologia em 

programas de ensino, inseridos nas escolas. Para o Estado, configuraria ingerência na coisa 

eclesial e de foro íntimo qualquer intento regulador. Portanto, a discussão sobre a 

epistemologia do ER constitui, de fato, um assunto que não interessa, em princípio, nem ao 

Estado nem às Igrejas, sendo para ambos uma questão politicamente inconveniente. 

                                                 
5 Cf. FRANCA, Leonel. Ensino religioso e ensino leigo; aspectos pedagógicos, sociais e jurídicos. 

Rio de Janeiro: Schmidt Editor, 1931. 
6 Cf. MENEGHETTI, R. G. K. Comentários ao documento. In: SENA, L. Ensino religioso e 

formação docente. São Paulo: Paulinas, 2006. p. 138-140. 
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É sobre esse dualismo político que se edificam outros dualismos que emperram o 

avanço do ER no Brasil: as separações entre o homem religioso e o homem político, entre a 

religião e a ciência e, até mesmo, entre o humanismo e a tecnologia. Contudo, é preciso 

afirmar que a laicidade do Estado não impede a transitividade entre esses polos dualizados, 

em nome da mesma autonomia das ciências e da liberdade de crença. A legitimidade 

política de que goza o ER em termos legais dispensa a proposição da legitimidade 

epistemológica como fundamento necessário e seguro, dos quais decorrem todas as 

disciplinas nos aspectos científico e curricular. 

A questão epistemológica 
A discussão sobre os fundamentos teóricos e metodológicos do ER, fora dos 

interesses do Estado e das Igrejas, situa-se, portanto, em outro campo: o da comunidade 

científico-acadêmica, concretamente nas abordagens da filosofia da educação e das ciências 

da religião. No entanto, os postuladores dessa causa se resumem numericamente a poucos 

sujeitos. A discussão epistemológica, embora fundada em uma tradição sólida, carece, de 

fato, de espaço dentro da própria comunidade científica, ainda marcada por concepções 

científicas racionalistas, positivistas e tecnicistas. Eis o limite político e epistemológico real 

que desafia a abnegação, a crítica e a criatividade dos estudiosos e militantes do assunto. A 

sustentação exclusivamente política do ER o coloca em uma posição de exceção em relação 

a outras disciplinas e, por conseguinte, em um lugar vulnerável, até mesmo do ponto de 

vista legal, que acaba vigorando ao sabor das conjunturas políticas. 

Sugerimos um encaminhamento da questão da epistemologia do ER a partir de três 

afirmações: 

1a) Uma fundamentação antropológica: a religião como dimensão do ser humano. 

2a) Uma fundamentação epistemológica: a religião como objeto de estudo e como área de 

conhecimento. 

3a) Uma fundamentação pedagógica: o estudo da religião como necessário à educação do 

cidadão. 

Cada uma dessas fundamentações está longe de qualquer univocidade no que se 

refere a conceito ou conteúdo. Ao contrário, remete para modelos teóricos distintos, no 
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âmbito da filosofia e das ciências humanas, mas, sobretudo, para um contexto político ainda 

hostil, em nome da razão autônoma e do Estado laico. Se a religião assumida como 

dimensão do ser humano escora-se na tradição antropológica do Homo religiosus, pode 

defrontar-se, por outro lado, com a sociologia das construções religiosas que situa essa 

especificidade humana em contextos sociais específicos e com funções específicas. A 

consideração da religião como objeto de estudo, mesmo que mais tranquila no âmbito do 

pensamento e das ciências modernas, ainda não foi assimilada pelo senso comum das 

ciências, particularmente de certos setores de recorte positivista. Dessas dificuldades 

decorre, certamente, a maior delas: a admissão da necessidade pedagógica do estudo da 

religião para a educação do cidadão. O cidadão moderno, a quem o Estado tem o dever de 

educar, é o cidadão laico por princípio; de outro modo, aqui se configuraria ingerência do 

mesmo Estado nas convicções de fé dos sujeitos livres que o integram. 

A construção da epistemologia do ER é um grande desafio, é uma espécie de 

contracultura da cultura científica hegemônica que domina não somente os espaços 

acadêmicos, mas também as instâncias políticas reguladoras das práticas acadêmicas nos 

sistemas de educação. 

A dimensão religiosa e a dimensão política do 
ser humano 

Contra essa afirmação vigora aquela que diz que o ser humano não é religioso, ou é 

apenas circunstancialmente religioso. Não precisamos mapear os autores que afirmaram em 

seus sistemas essa convicção, desde as desconstruções feitas pelos mestres da suspeita, na 

segunda metade do século XIX. Também não parece ser o caso entrar na discussão 

estritamente antropológica da conveniência dessa afirmação. Com relação ao homem 

religioso, o que podemos constatar? Do ponto de vista empírico, alguns dados histórico-

sociais: a presença histórica do religioso nas culturas no decorrer do tempo; a presença dos 

fatos religiosos nas sociedades modernas atuais; a afirmação de absolutos que orientam a 

vida humana em suas buscas e afirmações; a crença no funcionamento da sociedade 

moderna, sem a necessidade de averiguação; o uso do religioso para explicar o inexplicável 

e solucionar o insolucionável; o uso do religioso por parte dos poderes como forma de 

legitimação; o dado religioso presente nos conflitos internacionais etc. Ainda, alguns dados 
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verificáveis na esfera da vida individual: as buscas pessoais de um sentido para a vida; a 

necessidade de sentido nas situações-limite, a presença mais ou menos intensa do religioso 

em função das situações-limite e das faixas etárias; a afirmação de crenças privatizadas sem 

inserção institucional; o papel das convicções de fé no momento das escolhas políticas etc. 

Do ponto de vista filosófico, há algumas constatações: as interrogações a respeito das 

origens e das finalidades do ser humano; a busca pelas causalidades primeiras na metafísica 

clássica e na física atual; a constatação da dimensão da transcendência humana e da busca 

incessante de acabamento; a afirmação de valores subjacentes ou explícitos nas escolhas 

humanas; a declaração do Absoluto como sentido para a contingência; a necessidade de um 

fundamento para a vida ética etc. 

Portanto, não somente pela frequência dos dados enumerados, mas também pelas 

teorias construídas pelas ciências do homem e pela filosofia, podemos dizer que o homem 

religioso existe, dado que deve ser considerado nas práticas sociais, políticas e pedagógicas. 

Esse dado poderá ser evitado? A resposta moderna legitimamente instituída já está dada: há 

de ser respeitada a liberdade de escolha pessoal e em suas manifestações públicas, sendo 

que o Estado não pode interferir nesses foros. A resposta das confissões religiosas também 

já foi dada: a educação religiosa de seus adeptos no espaço público é um direito do cidadão, 

tendo em vista a função pública da educação e a liberdade religiosa. O problema de fundo 

não consiste propriamente em afirmar ou negar a dimensão religiosa do ser humano 

socialmente verificável, mas assumi-la como objeto de estudo e de educação no espaço 

público de responsabilidade do Estado. O Estado não poderia intervir no âmbito das 

convicções individuais. Será essa uma regra para todas as convicções ou somente para as 

convicções religiosas? Certamente se aplica somente às opções religiosas, uma vez que o 

Estado assume sua responsabilidade no que se refere à moral e à política, por exemplo. Ora, 

a fé religiosa integra a esfera dos valores e das convicções tanto quanto a ética e a política, 

é tão privada e tão publica como essas outras valorações e convicções, com o agravante de 

marcar uma presença pública expressiva e institucionalizada e politicamente ativa. 

Por outro lado, os pressupostos da liberdade religiosa, do Estado e do ensino laicos 

não autorizam a afirmação da laicidade como dado antropológico ou sociológico. A religião 

é um dado social visível e exerce na sociedade funções específicas. Os sujeitos, ainda que 

não professem explicitamente uma fé religiosa, estão inseridos nessa sociedade e não 
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podem ignorar, desde então, o fato religioso aí presente e atuante. Por outro lado, a 

declaração da crença ainda aponta para uma maioria em nossa sociedade, mesmo que se 

trate de heranças religiosas e não de militância eclesial. Ainda que os religiosos confessos 

constituíssem minorias na sociedade, o fato religioso não seria, certamente, menos 

importante, não somente por sua simples existência, mas também por sua relevância 

histórica na formação dos povos e dos valores e por sua relevância política para o conjunto 

da sociedade. As tradições religiosas são produtoras de referências e de posturas éticas que 

podem influenciar os destinos de um grupo social, no sentido da convivência mais ou 

menos pacífica, da sociedade mais ou menos solidária, da busca de valores comuns ou de 

afirmação de valores sectários. 

O homem religioso é o mesmo homem público e é desse homem público que o 

Estado tem de, por dever, cuidar e garantir os direitos como tal. Nesse sentido, a garantia da 

liberdade religiosa para todos os cidadãos não poderá ser um ato meramente legal, mas um 

valor a ser trabalhado pelo próprio Estado para que possa garantir o exercício da 

confessionalidade na convivência plural. A convivência respeitosa dos cidadãos passa, 

necessariamente, pela convivência respeitosa entre as confissões, de onde advêm os valores 

mais fundamentais que de modo incondicional direcionam a vida dos cidadãos crentes.7 

Evitar ou ignorar a dimensão religiosa do ser humano é ignorar a função ética, 

política e social da religião e, ao mesmo tempo, adotar uma visão incompleta do mesmo. E 

não se trata de afirmar a dimensão religiosa ou o fato religioso como valores em si mesmos. 

Como qualquer outro aspecto da vida humana, esse dado pode concorrer para o bem e para 

o mal: para a construção e destruição da vida e da convivência humana em termos 

individuais, coletivos e planetários. A educação da dimensão religiosa diz respeito a algo 

que está no ser humano e na sociedade; refere-se ao estudo da religião, bem como à 

proposição de valores que permitam a vivência e convivência religiosa das pessoas e 

grupos, na mesma sociedade e sob as mesmas regras estabelecidas e coordenadas pelo 

Estado. 

A religião como objeto de crença e como 
objeto de estudo 
                                                 

7 Cf. KÜNG, H. Projeto de ética mundial. São Paulo: Paulus, 1992. passim. 
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A vivência religiosa pode ser vista como um tipo de conhecimento na medida em que 

situa o fiel em relação ao mundo e a si mesmo, tendo como referência de fundo a 

divindade. É nesse sentido que se pode falar em conhecimento mítico da realidade, como 

fizeram os estudiosos clássicos da religião. Mas, além de operar com essa lógica simbólica, 

as religiões, na medida em que se institucionalizam, tendem a racionalizar suas fontes e 

seus mecanismos de reprodução, estabelecendo regras para a aquisição de suas verdades, 

regras que vão adquirindo caráter muitas vezes teórico e metodológico. É o momento das 

gnoses religiosas, das catequeses e mesmo das teologias. É quando se estabelece um roteiro 

e um caminho de conhecimento religioso no interior da própria tradição. O Cristianismo 

construiu sua história nessa dinâmica e pode ser visto como caso emblemático de 

racionalização da vida religiosa. Assume a relação construtiva entre a fé e a razão e, a partir 

dessa afirmação, busca compreender a realidade. 

O uso da razão, nesse caso, tem, por conseguinte, um significado de compreensão e 

aprofundamento da fé. O ER na escola pública não poderá ser isso. Não pode ser educação 

da fé, estudo da fé, nem mesmo racionalização da fé. Ele adotará uma postura metodológica 

fundamental: o estudo da religião a partir de fora. Assumindo o dado religioso presente no 

ser humano de ontem e de hoje como objeto de estudo, o ER busca discernir as práticas 

religiosas em nome da razão e da vida cidadã. A religião assumida como objeto de estudo 

se inscreve no âmbito das exigências científicas, seja na busca do dado comum das práticas 

religiosas (o religioso e a religião em si mesmos), seja na busca das particularidades 

religiosas (as diversas tradições e expressões). A decodificação científica do fato religioso é 

tão laica e tão crente quanto as demais ciências. Seu estatuto científico interdisciplinar 

permite chegar a resultados compreensivos da questão religiosa, de forma a superar o senso 

comum e as ideologias religiosas que escondem as verdades históricas, sociais, políticas e 

culturais das tradições religiosas e, ao mesmo tempo, dar ao fenômeno o devido valor. O 

pressuposto de que estudar religião é um bem não significa necessariamente afirmar 

posturas confessionais, mas, tanto quanto as demais ciências, afirmar que saber é melhor 

que ignorar, conhecer pode produzir posturas humanas mais conscientes e responsáveis, 

conhecimento é valor que produz posturas valorativas. 

As ciências da religião nos oferecem um acúmulo teórico e metodológico que permite 

situar a religião como um objeto de estudo, como qualquer outro fenômeno humano, sem 
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qualquer exceção epistemológica. É ciência como as outras e pode fornecer bases teóricas e 

metodológicas para práticas pedagógicas, sociais e políticas. Para tanto, não se exige o 

pressuposto da crença nem mesmo a aplicação crente (pastoral) dos conhecimentos 

adquiridos, mas tão somente sua aplicação ética, destinação inevitável de todas as ciências. 

O estudo científico da religião, hoje consolidado no Brasil, sobretudo nos programas de 

pós-graduação, poderá oferecer a matriz epistemológica para o ER dentro das condições 

teóricas e metodológicas exigidas à institucionalização das disciplinas em termos 

científicos e curriculares.8 

A educação religiosa e a educação do cidadão 
A educação é um projeto que inclui em sua prática, se não nas suas formulações, um 

dado científico e um dado valorativo. Educar é buscar um ideal de ser humano na relação 

concreta com os educandos e com projetos concretos de educação. É afirmar um tipo de ser 

humano e de sociedade que se quer alcançar mediante determinados objetivos e estratégias, 

conscientes ou não, formalizadas ou não. Ninguém se lança na tarefa de educar sem que 

tenha alguma crença subjacente, ou seja, um destino a que se queira chegar.9 Mas, em 

termos formais, a educação é também mediada pelas ciências, por teorias e métodos 

assumidos como caminho para se alcançar objetivos previamente traçados. 

Esquematicamente, podemos dizer que no ato de educar o valor se posiciona no âmbito dos 

fins, a ciência no âmbito dos meios. E a busca de efetividade e articulação coerentes entre 

essas duas dimensões é que permite falar em projetos educacionais, em planos concretos de 

educação, em avaliação dessas práticas. 

Evidentemente, as possibilidades de proposição de diferentes valores é que permitem 

detectar diferentes projetos educacionais no bojo de nossa sociedade, mais do que nunca 

plural. O Estado moderno sustenta essa possibilidade e a garante legalmente ao afirmar que 

cada cidadão tem o direito de buscar a educação desejada para si e para os seus, assim 

como reconhece o direito de os cidadãos se associarem, visando ofertar diferentes projetos 

educacionais. De qualquer forma, a função do Estado é garantir que as distintas ofertas 

educativas, incluindo evidentemente a sua, possam contribuir fundamentalmente com a 
                                                 

8 Cf. PASSOS, J. D. Ensino religioso; construção de uma proposta. São Paulo: Paulinas, 2008. p. 
113-132. 

9 Cf. HANNOUN, H. Educação; certezas e apostas. São Paulo: Unesp, 1998. passim. 
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formação do cidadão. O cidadão é o valor comum de todas as práticas educativas dentro de 

um Estado de Direito socialmente instituído como coisa comum, como meio de se alcançar 

o bem comum. A educação formal, direito do cidadão e dever do Estado, tem como base 

esse valor. 

Portanto, a pergunta pelos meios coerentes com essa finalidade precípua se torna 

inevitável quando se trata de educação pública. O para que educar leva às perguntas: o que 

educar? Como educar? As ciências se tornam ao mesmo tempo fonte e caminho dos trajetos 

educacionais. É delas que se extraem os conteúdos e mesmo os métodos para a execução da 

tarefa educativa, traduzida imediatamente em projetos, currículos, programas da educação, 

do ensino básico ao superior. A educação científica é vista pelo Estado moderno – e pela 

sociedade de um modo geral – como caminho de educação, quando não como único 

caminho de educação. A educação dos valores, que inclui a vontade, o desejo e a ação, nem 

sempre aparece como um dado explícito na educação pública, seja por ser julgada como 

decorrência natural da educação científica, seja por delegá-la à responsabilidade familiar. 

De fato, a educação da vontade parece ser hoje um item fora de moda que beira o 

conservadorismo ou a manipulação das consciências. Nesse sentido, e somente nesse 

sentido, podemos atribuir ao ER a função de educação dos valores religiosos, sabendo 

precisamente do lugar fundamental que ocupam as religiões no estabelecimento dos valores 

de um modo geral. É quando podemos falar propriamente em educação religiosa, ou 

educação cosmovisional,10 sem, evidentemente, penetrar no âmbito das especificidades 

confessionais, mas sim naqueles dados que constituem as convicções e as práticas 

religiosas marcadas pela ambiguidade e carregadas de potencialidades libertadoras. 

Certamente, o debate do Ensino Religioso se insere em boa medida nessa 

configuração e participa da discussão negada sobre a função ética da educação pública. Não 

entraremos nessa discussão por demais polêmica, cujo fundo epistemológico afirma a 

neutralidade das ciências e o fundo político evita a proposição das finalidades. 

Evidentemente, as finalidades estão postas tanto para as ciências quanto para a política, 

ainda que evitadas ou disfarçadas. Por hora, permaneçamos na esfera da formação científica 

dos cidadãos como caminho de cidadania. O que significa afirmar que o cidadão precisa 

                                                 
10 Cf. CABANAS, J. M. Q. Las creencias y la educación; pedagogía cosmovisional. Barcelona: 

Herder, 2001. p. 77-148. 
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conhecer para ser plenamente cidadão. A razão tem função libertadora. O conhecimento 

supera a ignorância, inimiga do espírito humano. A informação possibilita o exercício 

consciente da cidadania. Essa confiança moderna nas luzes da razão sustenta o valor da 

cidadania. Não seria pouco dizer que, por ora, essas crenças bastam para sustentar uma 

fundamentação epistemológica do ER, conforme reza a própria legislação: “O ensino 

religioso [...] é parte integrante da formação básica do cidadão [...]” (artigo 33 da Lei 

9.394/96, modificado pela Lei 9.475/97). 

Portanto, o ER visa à educação do cidadão sob os mesmos princípios do Estado laico, 

da sociedade secularizada, da liberdade religiosa, da pluralidade e da tolerância; 

fundamenta-se, igualmente, sobre os pilares das luzes: a ciência tem função libertadora. 

Ora, é precisamente sobre a reivindicação radical de que a manutenção de zonas de 

ignorância pode levar às práticas sociais e políticas intolerantes, à hegemonia do 

desconhecido e à institucionalização do senso comum ou do ideológico que afirmamos a 

necessidade do ER nas escolas publicas, tendo como matriz as ciências da religião.11 

O estudo da religião, mediante as regras gerais das ciências que estudam outras 

opções humanas sem a elas se vincular, contribui com a formação da cidadania, ou seja, 

com a consciência crítica dos valores e das práticas sociais, com os discernimentos das 

ofertas de valores religiosos, por parte de grupos religiosos nas mais diversas mídias, com o 

respeito pelas diversidades religiosas, em nome da diversidade, com a busca do diálogo 

com os diferentes valores produzidos pelas tradições religiosas e com a construção da 

sociedade do diálogo e da paz. 

Circunscrito nessa intencionalidade, o ER não significa diretamente educação 

religiosa, mas educação do cidadão no que se refere à sua dimensão religiosa, dimensão 

que pode professar pessoalmente, mas que, antes de tudo, o afeta por constituir um dado 

antropológico e sociocultural. Em outros termos: não se trata de buscar sujeitos mais ou 

menos religiosos, mas buscar sujeitos mais críticos e democráticos, capazes de dialogar e 

de responsabilizar-se socialmente a partir das cosmovisões crentes ou não crentes de que 

são portadores. 

                                                 
11 SOARES, A. M. L. Educação & religião; da ciência da religião ao ensino religioso. São Paulo: 

Paulinas, 2010. passim. 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 34 122 

Considerações finais 
A título de resumo da questão, podemos dizer que sobre o que compõe o quadro do 

ER dispomos efetivamente: do fato religioso, das ciências da religião e da disciplina 

legalmente instituída. Esses dados integram aquilo que se exige para instituir uma 

disciplina científica, em termos epistemológicos e curriculares. Contudo, dispomos também 

de um fato negativo: o isolamento desses dados, que permanecem como estranhos um ao 

outro, por razões fundamentalmente políticas. 

A educação do cidadão passa pela concomitante aquisição de conhecimentos e de 

valores. A busca do ser humano livre e da sociedade democrática e igualitária permanece 

como o projeto social e político moderno. Para tanto, os conhecimentos são vistos como 

caminho de aperfeiçoamento para os indivíduos e para a sociedade. Em tal projeto, toda 

ingenuidade, ignorância e servilismo racional constituem antídoto perverso, devendo ser 

superados com a educação. A educação do dado religioso se mostra como projeto 

necessário nesse processo, meio de aquisição de posturas racionais e valorativas para a 

conquista da cidadania, para além de todo sectarismo e intolerância. 

É preciso relembrar que a relação entre ciência e política faz parte do processo de 

constituição das áreas de conhecimento, seja na declaração da ciência legítima, seja na 

proposição da disciplina científica ou da disciplina curricular. A produção social das 

ciências passa em algum momento pelo consenso cognitivo da sociedade de um modo 

geral, particularmente da chamada comunidade científica, assim como pelo reconhecimento 

oficial por parte da máquina administrativa do Estado, que chama para si a gestão das 

ofertas científicas, tendo em vista sua função social.12 

Entretanto, parece ser verdade que ocorre uma sequência mais ou menos regular no 

processo de instituição das ciências, a saber: 1o) o momento das pesquisas, que, via de 

regra, ocorre pela força do conhecimento puro ou interessado, porém, em muitos casos, fora 

dos quadros disciplinares oficiais; 2o) o momento da divulgação, do debate e do consenso 

cognitivo; 3o) o momento da institucionalização dos resultados na forma de teorias e 

métodos; 4o) o momento da institucionalização da disciplina, tendo em vista sua 

consistência epistemológica e sua relevância social. Evidentemente, esse percurso ocorre 

                                                 
12 Cf. LENOIR, Instituindo a ciência; a produção cultural das disciplinas científicas, p. 62-78. 
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em meio a decisões políticas de maior ou menor grandeza, dependendo de interesses 

relacionados aos resultados oferecidos pela ciência em questão. 

No caso do ER, parece ter havido uma nítida inversão, se não um atalho 

politicamente interessante ao próprio Estado em relação a esse percurso. A disciplina 

Ensino Religioso, pela Constituição de 1934, foi introduzida nos currículos escolares sem 

que houvesse a construção prévia de sua base epistemológica e de sua legitimidade 

científica nas políticas educacionais. De modo semelhante, a legislação atual, ainda que 

afirme o caráter de conhecimento ao ER, o faz a partir da abordagem curricular e não da 

científica, o que exigiria, naturalmente, a assunção de questões previamente construídas 

pela comunidade científica. Essa inversão feita por vias unicamente políticas tem sido 

encaminhada coerentemente por critérios políticos e parece firmar-se como algo concluído, 

na verdade algo politicamente concluído. 

O ER é, certamente, como todas as outras, uma disciplina em construção, processo 

simultaneamente epistemológico e político. Esse fato terá de ser assumido para que possa 

estatuir-se como cientificamente legítimo, mesmo que os caminhos para tal 

institucionalização sejam políticos. O desafio fundamental será o de recuperar a sua base 

epistemológica subtraída: construir a ciência para construir a disciplina, para construir os 

currículos, para construir o ensino. Sem esse percurso assegurado permanecerá como 

disciplina apócrifa e intrusa no conjunto dos conteúdos curriculares do ensino público. 

A construção dos caminhos políticos para essa realização é um dado inevitável, não 

fosse particular e urgente, tendo em vista suas peculiaridades históricas. As bases 

científicas do estudo da religião estão estabelecidas, como nas demais disciplinas que 

compõem o currículo de ensino fundamental. Se o caminho histórico for somente a 

construção de um consenso cognitivo sobre a legitimidade da área, talvez devamos 

aguardar a sua legitimação por parte das administrações do conhecimento, nos âmbitos das 

comunidades científicas e dos órgãos governamentais. Contudo, o status legal de disciplina 

de que já goza exige refazer com os meios políticos adequados o caminho inverso: ir da 

disciplina legalmente instituída às suas bases epistemológicas. 

Em suma: a epistemologia do ER é, em seu estado atual, uma epistemologia 

paradoxal. Por um lado, sua legitimidade está inteira por construir; por outro, pode 

reivindicar para si nada mais do que o discurso legítimo do Estado moderno adota como 
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fundamento do ensino de um modo geral. A construção dos fundamentos epistemológicos 

do ER na base das ciências da religião requer institucionalização, tarefa politicamente 

desafiante que consistirá em fazer confluir as ciências da religião com a disciplina 

legalmente instituída. Amarrar essas duas pontas constituídas em territórios distintos, com 

sujeitos e interesses igualmente distintos, permitirá, possivelmente, a cidadania plena do 

Ensino Religioso. 
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Salvação no metrô 
 
01/06/2011 

Início	de	2011,	termômetros	abaixo	de	zero,	meio	metro	de	neve	nas	ruas	da	ilha	famosa,	ao	

norte.	 Saio	 da	 rodoviária,	 caminho	 pela	 passagem	 sob	 a	 Rua	 42	 com	 a	 8a	 Avenida,	 rumo	 à	

estação	 Times	 Square,	 no	 coração	 da	 metrópole.	 Em	 meio	 à	 babel,	 sou	 abordado	 por	

missionários	vestindo	batas	amarelo-mostarda.	Me	oferecem	um	folheto	da	mesma	cor,	que	

promete:	 “Vamos	 rezar	 com	 você	 sobre	 necessidades	 familiares	 e	 espirituais,	 situação	 de	

emprego,	incertezas,	drogadição	e	problemas	de	saúde”. 

Um	jovem	adulto,	caucasiano,	com	ar	saudável	e	um	tanto	inocente	se	oferece	para	orar	por	

mim.	“Ainda	sei	rezar”,	penso,	mas	aceito	a	gentil	oferta;	não	custa	experimentar.	Indaga	meu	

nome	e	o	que	tenho	a	pedir	a	Deus.	Digo	que	só	quero	agradecer	pelo	dia	de	hoje	e	pedir	pela	

boa	viagem	de	minha	mulher,	que	foi	fazer	compras	além	do	rio.	Ele	fecha	os	olhos,	se	dirige	

ao	Lord	Jesus	nas	intenções	de	George	e	acrescenta	alguns	pedidos	por	conta	própria.	Talvez	

ache	que	estou	sendo	mesquinho	ante	a	generosidade	divina.	

Terminada	 a	 oração,	 se	 apresenta:	 Ted	 Bob	 (pseudônimo),	 “revival	 minister”	 do	 Bill	 Rice	

Ranch,	um	Christian	camping.	Mais	tarde,	na	internet,	aprendo	que	o	rancho	existe	há	mais	de	

cinquenta	 anos	 e	 promove	 acampamentos	 de	 verão	 e	 diversos	 tipos	 de	 ministérios,	 até	

mesmo	para	surdos.	

Estabelecido	o	 vínculo,	 ele	 oferece	mais	 um	 folheto.	 Escuto	 sua	 fast-catechesis.	 “Tenho	 três	

coisas	a	 lhe	dizer,	George.	A	primeira:	você	sabe	que	todos	nascemos	pecadores	e	que	Deus	

deveria	punir-nos	por	isso?	Não	sou	eu	que	afirmo	isso,	está	na	Bíblia,	Epístola	aos	Romanos.”	

Pecador,	 assim,	 na	 lata?	 “Você	 sabe	 o	 que	 são	 pecados,	 George?”	 Quem	 foi	 educado	 no	

Cristianismo	 sabe.	 Ele:	 “Pecados	 são	 bad	 things,	 e	 são	 cometidos	 mediante	 ações,	

pensamentos	e	muita	outra	coisa.”	OK.	

Garantida	a	perdição,	Ted	me	oferece	a	salvação.	“A	segunda	coisa	é	que	Jesus	morreu	para	

perdão	de	nossos	pecados.	George,	você	sabe	quem	foi	Jesus?”	Sei.	“Então,	quem	foi?”	“Não	

vou	 falar”	 (seria	 provocação	 se	 eu	dissesse	que	 Jesus	 é	 um	 judeu	 famoso?)	 Ele	 recua:	 “Mas	

você	 tem	 fé	nele,	não	 tem?”	Sim,	 tenho,	uma	 fé	minha.	 “Então	a	 terceira	 coisa	que	vou	 lhe	

dizer	é:	você	está	salvo!”	Acho	aquilo	ótimo,	simples	e	de	graça.	 Já	 imaginou?	Pronto,	salvo,	

sem	burocracia.	A	salvação	não	deveria	vir	de	qualquer	lugar,	independente	de	credos?	Afinal,	

Deus	tem	religião?	

O	jovem	pastor	prossegue,	solene:	“George,	isso	significa	que,	se	você	morrer	agora,	ou	daqui	

a	dez	anos,	vai	direto	para	o	Céu.	Você	quer	ir	para	o	Céu?”	Me	entrego	inteiramente,	como	o	



bebê	 ao	 seio	 materno,	 ou	 o	 apaixonado	 ao	 seio	 amado.	 “Então,	 vamos	 rezar	 juntos	 uma	

oração	mágica	 que	 está	 neste	 folheto?”	 Vamos.	 “Neste	 exato	momento	 tomo	 a	 decisão	 de	

confiar	em	você,	Jesus,	para	me	salvar	de	meus	pecados	e	me	dar	a	vida	eterna.	Obrigado	por	

me	salvar.	Amém.”	Amém,	mesmo.	

Bye	George,	bye	Ted.	Titilada,	uma	papila	de	minha	alma	torce	para	que	aqueles	dez	minutos	

de	epifania	durem	para	sempre.	Mas,	ao	longo	dos	dias	seguintes,	aquela	sensação	dissolveu-

se	lentamente.	Sei	como	é.	Em	tempos	passados,	eu	teria	atribuído	essa	desidratação	salvífica	

à	minha	pouca	fé	ou	a	meus	muitos	pecados	e	tentaria	reviver	aquela	experiência,	num	vaivém	

infindo.	 Não	 é	 isso	 que	 tantas	 comunidades	 fazem	 para	 manter	 aceso	 o	 sagrado	 fogo,	

arquitetando	 uma	 vida	 além	 e	 fora	 daqui,	 erigindo	 barreiras	 para	 este	 mundo	 profano	 e	

convivendo	em	ambientes	regidos	por	leis	e	valores	só	deles?	Não	seria	assim	que	os	caubóis	

espirituais	 do	 Bill	 Rice	 Ranch	mantêm	 viva	 aquela	 sua	 fé	 tão	 simples,	 agarrada	 à	 fímbria	 do	

manto	divino?	

Mas	cansei.	Estou	consciente	de	que	careço	de	salvação	em	vários	níveis,	mas	já	não	consigo	

ver	Deus	como	um	utensílio	doméstico,	enxergar	Jesus	em	cada	chato	que	me	aparece,	nem	

recitar	credos	infalíveis.	As	costuras	do	meu	escasso	tempo	–	cada	novo	dia	é	um	dia	a	menos	

–	não	aguentam	o	peso	da	eternidade.	Por	mais	que	eu	futuque,	o	espinho	da	carne	não	sai	de	

jeito	nenhum.	

O	 bom	 disso	 tudo	 é	 que	me	 familiarizei	 com	 o	mistério,	 o	 silêncio,	 a	 surpresa.	 A	 beleza,	 a	

ternura	e	a	 justiça	suscitam	reverência	em	mim.	Já	tive	mais	certezas,	agora	com	poucas	me	

contento.	 Sei	 que	 nada	 pode	 evitar	 a	 tragicidade	 humana,	 a	 qual	 é	 preciso	 enfrentar	

(“resolver”	seria	demais?).	No	que	estiver	a	meu	alcance,	gostaria	de	morrer	sem	medo.	Como	

consolo,	Bernanos	me	sussurra:	“Diga	ao	doce	reino	da	Terra	que	o	amei	mais	do	que	jamais	

ousaria	dizer”.	

Em	 todo	 caso,	 agradeço	 a	 curta	 salvação,	 cuja	 saudade	 Ted	 ajudou	 a	 atiçar	 em	mim.	Que	 a	

salvação	dele	dure	mais	que	a	minha.	God	bless.	
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Protestantismo e cultura: inserção, 
dificuldades e propostas 
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          Resumo: A partir de um levantamento preliminar da cultura brasileira e da inserção 

do Protestantismo no Brasil com suas facetas ideológicas, políticas e teológicas, a 

proposta deste trabalho é fazer apontamentos em torno da cultura e do Protestantismo 

de missão, demonstrando as principais dificuldades de diálogo e inserção deste ramo 

do Cristianismo com a matriz cultural e religiosa do país, procurando, ainda, abrir 

caminhos convergentes com mediações que contemplem o espírito protestante com a 

cultura. 

Palavras-chave: Protestantismo; Cultura brasileira; Religiosidade; Diálogo. 

Introdução 
Com um ethos de comportamento e ideologia importado do norte, o Protestantismo, 

presente no país já no século XIX, não soube trabalhar com a cultura brasileira. A 

dificuldade se dá em não coadunar a realidade do país, com suas matrizes culturais e 

religiosas, com o Protestantismo de missão. Buscando um completo distanciamento da 

cultura brasileira e da religiosidade do povo, o Protestantismo cresceu com uma mensagem 

exclusivista e isolacionista, onde a conversão significava total rompimento com o contexto 

social, cultural e religioso do indivíduo. 

A partir da cultura brasileira e suas expressões, o texto segue colocando o 

Protestantismo no Brasil e suas dificuldades de integração cultural, por conta de sua 

                                                           
1 Pastor na Igreja Batista Memorial em Iporanga-SP. Bacharel em Teologia (FAETESP), licenciatura 

plena em Filosofia (FAEME). Professor de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio. E-mail: 
pralgoncalves@yahoo.com.br. Blog: COMPARTILHANDO. Disponível em: 
<wwwibmi.blogspot.com>.  
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proposta identitária e ideológica. Apontadas as dificuldades, é possível abrir caminhos para 

um diálogo com mediações que contemplem o espírito protestante. 

Cultura brasileira, síntese 
Para entender o Brasil, é preciso olhar para as raízes que compõem a nossa cultura. 

Como diz Marilena Chaui, o Brasil não foi descoberto, foi inventado.2 Antes de “brasil” ser 

Brasil, havia os índios e sua cultura animista e peculiar por aqui. Aqui se formou uma 

cultura de miscigenação. O país tem na sua configuração as culturas do índio, do negro e do 

português, e cada uma, à sua maneira, irá contribuir para o Brasil ser esse amálgama 

cultural.3 Ignorar essa diversidade é ignorar o fundamento cultural do país. 

Dentro dessa perspectiva, há pensadores abrasileirados, como Gilberto Freyre,4 

Sérgio Buarque de Holanda,5 Roberto DaMatta,6 Darcy Ribeiro,7 apenas para citar alguns, 

que desenvolveram uma interpretação da cultura brasileira. Freyre, com sua miscigenação 

benéfica para a nação, fazendo uma ponte entre a Casa-Grande – os senhores – e a Senzala 

– os escravos; há, ainda, DaMatta e sua trilogia da identidade brasileira: parada militar, 

procissão e carnaval; e Sérgio Buarque de Holanda e a construção cultural do Brasil desde a 

colonização. 

Esses pensadores traçaram um perfil, uma identidade para a cultura brasileira. Em 

todas as interpretações as figuras do índio, do negro e do europeu português são marcantes, 

por isso é preciso olhar a cultura, os rituais, as danças, os conceitos, os costumes, a comida 

que esse povo multifacetado que se tornou Brasil produziu. Em relação a isso é que o 

Protestantismo não soube lidar e se integrar, pelo contrário, quis mudar, imprimir o jeito 

WASP8 e não o modo tupiniquim de ser protestante brasileiro.9 

                                                           
2 CHAUI, Marilena. Brasil; mito fundador e sociedade autoritária. Disponível em: 

<http://www.4shared.com/document/TLsXL6jP/Marilena_Chaui_-_Brasil_Mito_f.htm>. Acesso 
em: 15 ago. 2010. 

3 SODRÉ, Nelson Werneck. Síntese de história da cultura brasileira. 20. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2003. p. 11. 

4 Casa-Grande & Senzala. 
5 Raízes do Brasil. 
6 Carnavais, malandros e heróis. 
7 O povo brasileiro. 
8 WASP significa: branco anglo-saxão protestante [White Anglo-Saxon Protestant]. Uma marca da 

cultura estadunidense. 
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Protestantismo no Brasil: inserção, características 
e dificuldades com a cultura brasileira 

A presença protestante no Brasil se dá em 1555, com a expedição francesa de 

Villegaignon, incentivada pelo próprio Calvino.10 O propósito era criar uma colônia 

calvinista em solo brasileiro, mas o trabalho não deu resultados positivos por causa do 

conflito entre Villegaignon e os pastores.11 A primeira tentativa de se fazer presente no país 

foi suprimida. Segundo Adilson Schultz, 

quase não houve protestantes no Brasil por mais de um século, exceto esporádicos 

negociantes e aventureiros. A situação mudou a partir de 1810, com a chegada da Família 

Real ao Brasil e a consequente abertura dos portos para os ingleses. O tratado assinado pelos 

dois governos concedia liberdade religiosa aos britânicos protestantes instalados no Brasil.12 

A chegada dos protestantes ao Brasil se dá em duas vertentes: 1) o Protestantismo de 

imigração,13 com suas colônias no sul do país; 2) o Protestantismo de missão, missionários 

que chegaram ao país com o intuito de evangelizar.14 No primeiro há um Protestantismo 

étnico, sem nenhuma intenção de integração com a cultura do país, apenas preservar a 

cultura herdada dos países de origem. O segundo tipo de Protestantismo se caracterizou não 

pela inclusão cultural, mas sim pela rivalidade com o Catolicismo. O Protestantismo de 

missão cria a sua identidade a partir do confronto com o Catolicismo. É indubitável que o 

Catolicismo perseguiu a nova religião no Brasil, proibindo o Protestantismo de fazer seus 

templos, entre outras coisas, mas o fato é que a mensagem protestante se deu em cima do 

                                                                                                                                                                                 
9 ALENCAR, Gedeon. Protestantismo tupiniquim; hipótese sobre a (não) contribuição evangélica à 

cultura brasileira. São Paulo: Arte Editorial, 2005. p. 69. 
10 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O celeste porvir; a inserção do protestantismo no Brasil. São 

Paulo: ASTE, 1995. p. 23-24. 
11 SCHULTZ, Adilson. Deus está presente – o diabo está no meio; o protestantismo e as estruturas 

teológicas do imaginário religioso brasileiro. São Leopoldo: Escola Superior de Teologia, 2005. 
Tese de doutorado. Disponível em: 
<http://www3.est.edu.br/biblioteca/btd/Textos/Doutor/Schultz_a_td48.pdf>. Acesso em: 31 maio 
2010. 

12 Ibid. 
13 O Protestantismo de imigração é identificado com a Igreja Luterana, embora haja estudiosos que 

discordem dessa nomenclatura. 
14 As Igrejas que compõem o Protestantismo de missão são: Metodista, Presbiteriana, Batista e 

Anglicana. 
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Catolicismo. O Protestantismo viu no Catolicismo o símbolo da idolatria, da superstição, da 

ignorância, do atraso, resíduo da Idade Média.15 Essas características fizeram com que o 

Protestantismo repudiasse o Catolicismo, por conta disso ocorreu a completa ruptura com a 

cultura brasileira, que tem no Catolicismo sua matriz. 

O Protestantismo marcou o Brasil com ideais de liberdade, democracia, modernidade 

e progresso, por isso contou com a simpatia de grandes nomes, como Rui Barbosa, dentre 

outros. Suas principais características são: sistema republicano de governo, um Estado 

laico; economia liberal; filosofia positivista; no campo religioso, anticlericalismo e 

anticatolicismo; na educação, inovação com métodos e ferramentas de ensino.16 

Características do Protestantismo e suas 
dificuldades com a cultura brasileira 

O Protestantismo de missão chegou ao Brasil com uma mensagem pronta, não alterou 

em nada a sua cosmovisão: a suficiência da Bíblia; o arrependimento como imperativo; a 

entrega a Cristo; o afastamento do mundo cheio de pecados; o abandono da idolatria e dos 

santos.17 A visão de mundo sempre esteve atrelada ao maniqueísmo, onde coloca em 

constante dicotomia o mundo e o Reino de Deus, ou a Igreja. Na eclesiologia, a postura foi 

de não envolvimento com as questões políticas do país, com um discurso e uma teologia de 

peregrinação, ideia de que se está no mundo mas não se pertence a ele, portanto não se deve 

envolver com coisas desta terra. Além disso, conta com uma clara ideia de que a cultura 

não comporta nada de divino. 

As principais características que impediram o Protestantismo de acentuar de forma 

significativa a sua presença no Brasil foram: 

1. O anticatolicismo: formou-se uma identidade em cima do Catolicismo, tratado 

como retrógado e antiquado para o atual momento histórico do país. 

2. Imbuídos da concepção de paraíso na terra, tão difundida nos Estados Unidos, os 

missionários não souberam trabalhar com a cultura local, pelo contrário, repudiaram-na 

                                                           
15 ALVES, Rubem. Dogmatismo e tolerância. São Paulo: Paulus, 1982. p. 61. (Coleção Libertação e 

Teologia, n. 17.)  
16 Id. Religião e repressão. São Paulo: Loyola/Teológica, 2005. p. 48. 
17 SCHULTZ, Deus está presente – o diabo está no meio; o protestantismo e as estruturas teológicas 

do imaginário religioso brasileiro. 
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como se fosse totalmente avessa ao Cristianismo. Ensinaram que era preciso fazer uma 

completa ruptura com o meio em que se vivia, adotando o jeito estadunidense de ser. Com 

isso, o Protestantismo foi construído em cima da negação da sexualidade, da atuação 

política, da participação artística, do incentivo ao lazer, da vida em sociedade.18 

3. Na área teológica, o fundamentalismo também contribuiu, e muito, para o 

confronto com a cultura brasileira. Os fundamentalistas surgem como apologistas da 

verdadeira fé em contraste com a teologia liberal europeia. Não entrando em detalhes 

históricos quanto ao surgimento do termo, ligado aos presbiterianos e sua assembleia, que 

definiu os cinco fundamentos da fé, ou aos professores de Princeton e sua pureza 

doutrinária, ou ao batista Curtis Lee Laws e o periódico batista que vinculava o 

fundamentalismo da Convenção Batista do Sul, os fundamentalistas preconizam a 

inerrância da Bíblia e têm uma postura hermenêutico-literalista do texto. Diante disso, 

Antonio Gouvêa Mendonça irá dizer que o Protestantismo tem uma vocação para o 

fundamentalismo, pois este impede o diálogo quando se coloca como dono da verdade e 

possuidor de algo exclusivo. As marcas do fundamentalismo, segundo Mendonça, são: ele 

quer certezas, daí seu dogmatismo; ele se esforça por se autoidentificar, daí sua ética 

isolacionista. A mentalidade é isolacionista e anticultural, daí sua ausência na cultura.19 

4. Outro ponto teológico de destaque no Protestantismo que impediu um diálogo com 

a cultura foi a concepção pré-milenista. A disputa entre pré-milenismo e pós-milenismo 

começou nos EUA por volta do século XIX. O pós-milenismo tinha como pano de fundo o 

mito do progresso social, em que entendia que havia a possibilidade de uma vida de perfeita 

santidade, o que significava uma melhoria progressiva e constante da sociedade através dos 

indivíduos aperfeiçoados. Esse progresso, portanto, viria pela ação normal da Igreja, que 

prepararia a segunda vinda de Cristo. O grande pregador do pós-milenismo foi Jonathan 

Edwards, no século XVIII, que, assim, incentivou as campanhas missionárias nos EUA e 

em outros países. Na concepção do pós-milenismo, o Reino de Deus, já a caminho, devia 

ser compartilhado com outros povos. Já o pré-milenismo é totalmente diferente, pois 

entende que o Ser humano é incapaz de se aperfeiçoar. Assim, o Milênio (Reino de Deus) 
                                                           

18 ALENCAR, Protestantismo tupiniquim; hipótese sobre a (não) contribuição evangélica à cultura 
brasileira., p. 71. 

19 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Vocação ao fundamentalismo: introdução ao espírito do 
protestantismo de missão no Brasil. In: MENDONÇA, Antonio Gouvêa; VELASQUES FILHO, 
Prócoro. Introdução ao protestantismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 1990. p. 143. 
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só seria possível com a volta de Cristo para implantá-lo. Essa concepção ganhou força a 

partir da década de 1870. O resultado foi o progressivo distanciamento entre a Igreja e o 

mundo, incompatibilizando-a com projetos de melhoria social. A Igreja, voltada para si 

mesma, concentrou-se na evangelização e nas missões estrangeiras. O pré-milenismo 

chocou-se de frente com o Evangelho Social, assim como contra qualquer forma de 

compromisso com mudanças estruturais da sociedade. Tal concepção afastou ainda mais a 

Igreja da cultura brasileira, produzindo verdadeiros guetos nas Igrejas, povo separado de 

tudo e de todos. O pós-milenismo foi inteiramente superado no Brasil pelo pré-milenismo. 

A rejeição da cultura brasileira não se deu apenas por razões teológicas e ideológicas, 

mas também por razões raciais, segundo analisa Alencar: “[...] samba, originalmente, era 

música do morro, de negro e pobre, e foi rejeitada pelas Igrejas protestantes, muito mais por 

racismo que por razões teológicas”.20 Suprimiu uma cultura e colocou em seu lugar outra. 

Cantam-se hinos de autores estrangeiros; leem-se livros de teólogos estrangeiros; produz-se 

teologia estrangeira; publicam-se mais livros de estrangeiros que de brasileiros; reproduz-se 

uma liturgia estrangeira em detrimento da brasileira. A integração, a inculturação não cabe 

no Protestantismo, que não soube lidar, desde os primórdios, com a cultura heterogênea 

brasileira. É possível mediações? 

Mediações entre o Protestantismo e a cultura 
brasileira 

Cultura brasileira é esse jeito todo nosso de ser. Conforme Marilena Chaui,21 o Brasil 

é um povo novo formado pela mistura de três raças valorosas: os corajosos índios, os 

estoicos negros e os bravos e sentimentais lusitanos. Dessa mistura surgiu a nossa culinária, 

o samba, a alegria, o espírito guerreiro, a forma de ver a vida com destreza e divertimento. 

Contrariando isso, o Protestantismo não assimilou a cultura brasileira, demonizando-a e 

repudiando as festas, o lazer.22 Apenas para uma breve comparação: enquanto o 

                                                           
20 ALENCAR, Protestantismo tupiniquim; hipótese sobre a (não) contribuição evangélica à cultura 

brasileira., p. 79. 
21 CHAUI, Brasil; mito fundador e sociedade autoritária. 
22 SCHULTZ, Deus está presente – o diabo está no meio; o protestantismo e as estruturas teológicas 

do imaginário religioso brasileiro. 
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Protestantismo faz uma ruptura com a cultura, o neopentecostalismo faz uma assimilação, 

incorporando a música, as crendices do povo, lidando com o imaginário religioso brasileiro. 

Protestantismo e brasilidade 
“É possível que, no futuro, esquecidos os preconceitos históricos e cessada a 

propaganda ideológica fundamentalista, surja neste campo religioso uma prática religiosa 

popular comum, enraizada na tradição cristã e estruturada na cultura brasileira.”23 

O Protestantismo tem condições de dialogar com a cultura brasileira com os seus 

princípios, que nortearam a sua história. Princípios que foram sendo solapados pelo 

fundamentalismo e pelo pré-milenismo. A Reforma Protestante tem como principal 

elemento o discurso da liberdade; a não conformação com mediações entre Deus e o ser 

humano, a não ser ele mesmo; consciências livres. Segundo Rubem Alves,24 há quatro 

pilares na Reforma Protestante: 1) liberdade: o início, o motor da reforma; 2) graça: 

salvação é um problema de Deus, não nosso, ocupemo-nos com a terra; 3) fé: salvos pela 

confiança em Deus, não por condicionamento humano; 4) teimosia profética: a denúncia é a 

tarefa protestante. Esses quatro elementos formam o ser protestante. É com eles que o 

diálogo, a integração e a convergência com a cultura deveriam ser tratadas. 

Uma vez descontaminado das declarações doutrinárias, dos dogmas, dos 

preconceitos, o Protestantismo conta com um princípio que, segundo Paul Tillich, 

ultrapassa a confessionalidade: “[...] o que torna o protestantismo protestante é o fato de ele 

poder transcender o próprio caráter religioso e confessional e a impossibilidade de se 

identificar completamente com qualquer de suas formas históricas particulares”.25 

A partir desse espírito protestante, é possível construir caminhos que levem em 

consideração a multiculturalidade, levem em consideração as raízes do povo, aquilo que o 

compõe. Pinheiro entende que, para o Protestantismo, é possível contribuir com um 

relacionamento pessoal com a brasilidade, já que um Protestantismo sem raízes contradiz a 

universalidade do Cristianismo.26 

                                                           
23 Antonio Gouvêa Mendonça. Apud PINHEIRO, Jorge. Deus é brasileiro; as brasilidades e o Reino 

de Deus. São Paulo: Fonte Editorial, 2008. 
24 Apud SCHULTZ, Deus está presente – o diabo está no meio; o protestantismo e as estruturas 

teológicas do imaginário religioso brasileiro. 
25 Ibid. 
26 PINHEIRO, Deus é brasileiro; as brasilidades e o Reino de Deus, p. 123-124. 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 34 132 

É imprescindível o diálogo, pois somente por meio dele será possível um 

Protestantismo inserido no multiculturalismo brasileiro.27 

Há pelo menos três mediações possíveis para o Protestantismo se integrar na cultura 

brasileira: 

1) Inculturação: o puritanismo dando lugar ao brasileirismo. A inculturação é a 

realização da fé e da experiência cristã numa cultura que se expresse com elementos 

culturais próprios.28 Portanto, a transposição de elementos de uma cultura para outra 

não é possível. Trabalha-se com os ideais, as formas, os costumes, o modo de vida do 

povo, agregando, assim, o Evangelho. 

2) Ecumenismo: é um tema indispensável para a teologia e a religião. Não é mais 

possível um exclusivismo religioso. É necessária uma abertura para o outro 

entendendo a sua cosmovisão e maneira de ler o Sagrado. 

3) Sincretismo: o sincretismo tem as suas debilidades, mas no geral sincretismo envolve 

a capacidade universalista do Cristianismo de falar todas as línguas, de encarnar-se 

nas culturas humanas.29 Conforme Afonso M. L. Soares,30 o sincretismo é o 

abarcamento do pluralismo religioso e suas multifaces. É a possibilidade de diálogo 

inter-religioso. 

Considerações finais 
O Protestantismo é um movimento que ficou à margem da cultura e dos grandes 

temas do país. No princípio, contribuiu com uma educação inovadora e influenciou, 

juntamente com a maçonaria, a construção do Brasil republicano.31 Além disso, o 

Protestantismo se fechou para o país em questões religiosas e culturais. Estruturado no 

modo de vida estadunidense de ser, o Protestantismo brasileiro ficou refém de liturgia, 

                                                           
27 Ibid., p. 126. 
28 MIRANDA, Mario de França. Inculturação da fé; uma abordagem teológica. São Paulo: Loyola, 

2001. p. 38. (Coleção Theologica, n. 3.) 
29 BOFF, Leonardo. Igreja; carisma e poder. Ensaios de eclesiologia militante. 3. ed. Petrópolis: 

Vozes, 1982. p. 149. 
30 SOARES, Afonso Maria Ligorio. Sincretismo e teologia interconfessional. Disponível em: 

<http://ciberteologia.paulinas.org.br/ciberteologia/wp-content/uploads/2009/12/02-Sincretismo-e-
teologia.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2010. 

31 VIEIRA, David Gueiros. O protestantismo, a maçonaria e a questão religiosa no Brasil. 2. ed. 
Brasília: UnB, 1980. 
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teologia e eclesiologia importadas. Aquelas denominações que ousaram ultrapassar esta 

linha foram marginalizadas. Duas coisas contribuíram para esse apartheid protestante, o 

fundamentalismo, juntamente com um exclusivismo, e o pré-milenismo, que colocou tudo 

na conta do céu. 

É claro que os argumentos de integração, diálogo e convergência com a cultura 

brasileira vão na contramão de muitos conceitos e ideias vinculados durante anos no 

imaginário protestante brasileiro. Sugerir mediações – como inculturação, ecumenismo e 

sincretismo – como forma de aproximação contraria e muito diversos preceitos 

doutrinários. Mas é possível começar. 
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Para uma teologia do pluralismo 
religioso: visão tripartite 

Rafael Lopez Villasenor1 

  
 
 

 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo abordar a reflexão teológica em torno do 

pluralismo religioso visando a postura tripartite: eclesiocêntrica, cristocêntrica e 

teocêntrica. Esses três paradigmas teológicos são três formas diferentes de conceber a 

relação entre as religiões, portanto três maneiras de fazer teologia. A questão central 

que tentamos responder é: como a reflexão teológica se posiciona diante do 

pluralismo religioso? A hipótese é que as posturas teológicas variam de acordo com a 

visão de Igreja. 

 Palavras-chave: Pluralismo religioso; Exclusivismo; Inclusivismo; Diálogo; Visão. 

Introdução 
Vivemos em uma época de pluralismo religioso acentuado, próprio da Pós-

Modernidade. Passou o tempo em que as instituições religiosas – especialmente a Igreja 

Católica – podiam propor à sociedade um conjunto de exigências relativas à fé e aos 

comportamentos esperando uma aceitação social imediata. Nas sociedades contemporâneas, 

os indivíduos decidem livremente a respeito do tipo de religião a se adotar, ou escolhem 

ficar sem religião. O que as organizações religiosas oferecem tem de ser atrativo para os 

potenciais consumidores. Poucas pessoas estão na religião atual por esta ser a dos pais, 

houve uma passagem da herança religiosa ou tradição para a religião como opção pessoal 

de vida e a fé como escolha do indivíduo. 

Durante os últimos anos, muitos católicos no Brasil procuraram outras Igrejas, 

especialmente de cunho pentecostal.2 Esta mudança do mapa religioso ajuda a pensar uma 

                                                 
1 Mestre em Ciências da Religião pela PUC-SP e doutorando em Ciências Sociais pela PUC-SP. E-

mail: rafamx@uol.com.br. 
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teologia do pluralismo religioso. Na nossa reflexão, primeiramente trabalhamos a visão 

teológica exclusivista eclesiocêntrica desenvolvida ao longo da história da Igreja, que foi 

pensada como única depositária da verdade absoluta e da salvação, com caráter de validade 

exclusiva e universal para todos os tempos e povos, e todos aqueles que não pertencem a 

ela estão no erro e na ignorância religiosa. Logo entramos na visão teológica inclusivista, 

que vincula a salvação presente nas outras religiões à ação do Espírito de Cristo e, por esse 

motivo, define-se como cristocêntrica. Finalmente, abordamos a visão teológica teocêntrica 

pluralista, visão que sustenta a Cristo como caminho, mas não o único modo para chegar a 

Deus. A salvação não tem de passar, necessariamente, pela Igreja ou por Cristo. 

Visão teológica exclusivista eclesiocêntrica 
O exclusivismo realça a confissão da própria fé ou a afirmação da posição religiosa 

pessoal, exclui a possibilidade de qualquer outra religião que compartilhe a verdade e o 

acesso à transcendência de forma igual. As outras tradições são vistas como diversos graus 

de erro e de confusão. Tal exclusivismo pode ser absoluto quando as outras tradições são 

vistas como sob o poder do mal ou vinculadas ao erro. Quando é menos categórico, 

reconhece elementos de verdade e valor fora da própria religião, mas mantém a afirmação 

de que só ela possui a verdade integral. No caso do Catolicismo, a Igreja se define como a 

única depositária da verdade absoluta e da salvação, com caráter de validade exclusiva e 

universal para todos os tempos e povos, e todos aqueles que não pertencem a ela estão no 

erro e na ignorância religiosa. 

O axioma “extra Ecclesiam nulla salus”3 mostra a postura clássica eclesiocêntrica 

exclusivista, que remonta a Cipriano de Cartago († 258}: visava os hereges cristãos, não as 

outras religiões. No século XIV, esse discurso foi retomado pelo Papa Bonifácio VIII, na 

bula Unam Sanctam, de 18 de novembro de 1302: “Fora desta Igreja Católica não há nem 

salvação, nem remissão dos pecados” e “é absolutamente necessário para a salvação toda 

                                                                                                                                                     
2 Dados do IBGE mostram que os católicos, em 1991, eram 83,8%, o que significa 122,3 milhões; em 

2000, eram 73,8%, ou seja, 125,5 milhões. Os evangélicos, em 1991, eram 9,1%, o que significa 
13,1 milhões; já no ano 2000 atingiram 15,5%, ou seja, 26,5 milhões. Os sem-religião, em 2000, 
eram 7,4 %. 

3 “Fora da Igreja não há salvação.” 
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criatura humana sujeitar-se ao Pontífice Romano”.4 Posteriormente, foi reafirmada esta 

posição pelos cânones dogmáticos do Concílio de Trento contra a Reforma Protestante 

iniciada por Lutero.5 O axioma foi usado para manter a hegemonia católica, para condenar 

as outras religiões e Igrejas e para afastar dos fiéis o perigo de migrarem para outras Igrejas 

ou religiões. Também, reflete o excesso de triunfalismo eclesial católico. 

O Papa Pio IX (1846-1878) publicava, no ano de 1864, a encíclica Quanta Cura, a 

mais polêmica do longo pontificado – com o anexo Syllabus Errorum [Lista de Erros], que 

contém oitenta pontos sobre os principais erros modernos da época. O texto condena todos 

os erros referentes à fé, aos inimigos da Igreja, à liberdade de culto e de consciência: 

Com efeito, pela fé há de sustentar-se que fora da Igreja Apostólica Romana ninguém pode 

salvar-se; que esta é a única arca da salvação, que quem nela não tiver entrado perecerá no 

dilúvio. Entretanto, também é preciso ter por certo que aqueles que sofrem de ignorância da 

verdadeira religião, se aquela é invencível, não são eles ante os olhos do Senhor réus por isso 

de culpa alguma. Ora pois, quem será tão arrogante que seja capaz de assinalar os limites 

                                                 
4 Disponível em: <www.presbiteros.com.br>. Acesso em: 12 dez. 2007. 
5 A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, contesta fortemente os dogmas da Igreja 

Católica. Lutero afixou, em 31 de outubro de 1519, na porta da Igreja de Wittenberg, as 95 teses 
que criticavam vários pontos da doutrina católica. Entre outras, condenava a venda de indulgências, 
o culto às imagens, repudiava o celibato e afirmava que a salvação do homem ocorria pela fé. 
Proclamava a Bíblia e sua interpretação subjetiva pelo leitor como a única autoridade, renegando os 
dogmas de Roma (cf. César, 2006, p. 74-80). A reação da Igreja Católica aconteceu com a chamada 
Contra-Reforma Protestante, através do Concílio de Trento. Esse Concílio foi realizado em três 
fases: a primeira, de 1545 a 1551; a segunda, em 1551 e 1552; finalmente, foi concluído entre os 
anos de 1562 a 1663, reformando a doutrina católica e introduzindo mudanças. A Igreja precisava 
autorreformar-se para sobreviver. Era necessário, ainda, evitar que outras regiões da Europa, da 
Ásia e do Novo Mundo virassem protestantes. Para conter o avanço da Reforma Protestante, o 
Concílio estabeleceu medidas defensivas e ofensivas. Como pontos principais, destacamos: a 
reafirmação dos sacramentos; a confirmação dos dogmas; a afirmação da presença real de Cristo na 
Eucaristia; a redação de um catecismo; a criação de seminários para a formação dos sacerdotes; a 
reafirmação do celibato; a veneração aos santos e à Virgem; a aprovação dos estatutos da 
Companhia de Jesus, criada antes do Concílio por Inácio de Loyola; a manutenção do latim como 
língua do culto; a tradução oficial das Sagradas Escrituras; a confirmação da tradução de São 
Jerônimo, no século IV, como texto autêntico; o fortalecimento da hierarquia, portanto da unidade 
da Igreja Católica, ao afirmar a supremacia do papa como “Pastor universal de toda a Igreja”; a 
reorganização do Tribunal da Inquisição ou Santo Ofício, encarregado de combater a Reforma; a 
criação do Index (índice), encarregado da censura de obras impressas, lista de livros cuja leitura era 
proibida aos fiéis. Surgem as novas congregações religioso-apostólicas para evangelizar o Novo 
Mundo e combater os chamados “hereges da Igreja”. Cf. <www.presbiteros.com.br>. Acesso em: 
12 dez. 2007. 
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desta ignorância, conforme a razão e a variedade de povos, regiões, caracteres e de tantas 

outras e tão numerosas circunstâncias?6 

Um apêndice da encíclica Quanta Cura, de 8 de dezembro de 1864, que 

acompanhava o Syllabus, repetiu: “Não há salvação fora da Igreja de Deus e esta é a 

católica”, porque “a Igreja Católica é a única verdadeira religião”. Poderíamos entender, a 

partir desse texto, que todos os que estão e vivem fora da Igreja vivem em uma situação de 

extrema precariedade espiritual, e serão condenados. Logo, apenas a Igreja Católica possui 

todos os meios para oferecer com segurança as vias da “salvação”. Consequentemente, os 

que vivem fora da Igreja Católica devem buscar aproximar-se dela, pois é a única fonte 

plena e segura de toda “salvação”. Seguindo o raciocínio, as pessoas que não estão 

integradas à Igreja Católica estão apartadas da graça da “salvação”, consequentemente da 

vida divina. Logo, existe a impossibilidade da “salvação” para todos os não católicos. 

Assim, nenhum católico poderá jamais encontrar a “salvação” saindo da Igreja Católica 

para “entrar” em uma “seita”7 ou grupo “cismático”, ou uma outra Igreja, ou outra religião. 

O Papa São Pio X (1903-1914) publicou o chamado Catecismo Maior em 15 de julho 

de 1905. O Catecismo ficou conhecido como de São Pio X. É um escrito didático, em 

perguntas e respostas, sobre as verdades e dogmas católicos. Com referência à 

exclusividade da salvação dentro da Igreja Católica, destacamos as seguintes perguntas e 

respostas: 

                                                 
6 PIO IX. Syllabus. Alocução Singulari Quadam. 1854. Disponível em: <www.presbiteros.com.br>. 

Acesso em: 12 dez. 2007. 
7 O termo seita adquiriu definição mais precisa e sociológica com os estudos de Ernst Troeltsch, 

Reinhold Niebuhr e Liston Pope: seita é todo grupo cismático nascido no interior de uma Igreja 
organizada e em oposição a ela. Em obediência a uma autoridade carismática, a seita regula-se por 
uma interpretação literal ou extremamente alegórica dos textos sagrados, com ênfase nas doutrinas 
desprezadas pela Igreja à qual pertencia, e é fortemente mística, missionária, messiânica e 
escatológica. Sua oposição alcança igualmente os valores culturais e, não raro, os costumes 
vigentes, em protesto contra a ordem estabelecida. O Cardeal Kasper (2005, p. 78) diz que devemos 
estar atentos ao uso da palavra seita. Em geral, tem uma conotação negativa e difamatória. Para ele, 
o termo seita não é fácil de ser definido nem há consenso sobre a definição. Seita não deve ser 
usada para qualquer grupo religioso. A palavra indica um comportamento fanático, fundamentalista 
e agressivo que torna o diálogo impossível. A Igreja Católica chama de seita aos grupos que se 
desprenderam das Igrejas Tradicionais Reformadas, e que hoje continuam aparecendo em qualquer 
parte, às vezes até mesmo sem nenhuma referência a Jesus Cristo, como acontece nos documentos 
Santo Domingo e Ecclesia in America, entre outros. 
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149. Que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade ou reunião de todas as pessoas 

batizadas que, vivendo na terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam 

dos mesmos sacramentos, e obedecem aos legítimos Pastores, principalmente ao Romano 

Pontífice. 

153. Então não pertencem à Igreja de Jesus Cristo as sociedades de pessoas batizadas que 

não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe? Todos os que não reconhecem o Romano 

Pontífice por seu chefe, não pertencem à Igreja de Jesus Cristo.  

156. Não poderia haver mais de uma Igreja? Não pode haver mais de uma Igreja, porque, 

assim com há um só Deus, uma só fé e um só batismo, assim também não há nem pode haver 

senão uma só Igreja verdadeira. 

168. Pode alguém salvar-se fora da Igreja Católica, Apostólica, Romana? Não. Fora da 

Igreja Católica, Apostólica, Romana, ninguém pode salvar-se, como ninguém pôde salvar-se 

do dilúvio fora da arca de Noé, que era figura desta Igreja.8 

Ainda: na encíclica Pascendi Dominici Gregis, sobre o Modernismo, publicada no dia 

8 de setembro de 1907, São Pio X condena as teses modernistas: 

[...] Toda religião, não executada [sic] sequer a dos idólatras, deve ser tida por verdadeira 

[...]. E os modernistas de fato não negam, ao contrário, concedem, uns confusa e outros 

manifestamente, que todas as religiões são verdadeiras [...]. Quando muito, no conflito entre 

as diversas religiões, os modernistas poderão sustentar que a católica tem mais verdade, 

porque é mais viva, e merece mais o título de cristã, porque mais completamente corresponde 

às origens do cristianismo9 

A visão rígida do axioma “extra Ecclesiam nulla salus” mostra o preconceito e a 

convicção da superioridade da cultura religiosa ocidental da fé católica sobre todas as 

demais. A Igreja Católica servia de medida para as outras Igrejas e religiões. É claro que, 

com tais premissas, o relacionamento do Catolicismo com as outras Igrejas e religiões não 

podia acontecer entre iguais, mas como aquela que é depositária das verdades e superior a 

todas, isto é, a Igreja Católica, com as outras religiões tidas como falsas, pagãs e inferiores, 

o que impossibilitava qualquer tipo de aproximação e diálogo. O exemplo concreto se dá no 

                                                 
8 SÃO PIO X. Catecismo Maior. Disponível em: <http://www.presbiteros.com.br 

/Catequese/CatecismodeS%E3oPioX.htm>. Acesso em: 24 abr. 2008. 
9 Disponível em: <http://www.vatican.va/holy_father/pius_x/encyclicals/documents/hf_p-

x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis_po.html>. Acesso em: 24 abr. 2008. 
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processo de evangelização do continente americano, na perspectiva eclesiocêntrica e 

exclusivista que, muitas vezes, em vez de encarnar o amor evangélico, implantou a Igreja 

de forma violenta. A tarefa dos missionários era trazer as pessoas para dentro da Igreja pela 

imposição do batismo. 

Essa visão é eclesiocêntrica. Seu exclusivismo10 salvífico representou a postura 

clássica da Igreja da Cristandade com o lema “extra Ecclesiam nulla salus”. Tal posição 

teológica exclusivista foi hegemônica até o Concílio Vaticano II, que abriu o caminho para 

o diálogo com outras Igrejas e religiões. Segundo a visão tradicional, só há salvação se há 

reconhecimento explícito de Jesus Cristo e incorporação sacramental à Igreja Católica, à 

sua unicidade e universalidade salvífica. Na prática, entretanto, essa teoria sempre foi 

relativizada, pois se aceitava o batismo de desejo, admitindo-se mesmo que esse desejo 

fosse somente implícito (Brighenti, 2001, p. 278). Reconhecer a validade do batismo em 

outras Igrejas era admitir que também “fora da Igreja há salvação”, superando o 

exclusivismo católico. O atual Código de Direito Canônico, promulgado pelo Papa João 

Paulo II em 1983, substituindo o Código anterior, datado de 1917, que fora promulgado 

pelo então Papa Bento XV, reconhece a validade do batismo em outras Igrejas cristãs. 

Quem foi batizado nessas Igrejas não pode ser rebatizado, a não ser sob condição, isto é, 

caso o batismo que recebeu não tenha tido os requisitos necessários para sua validade: 

Aqueles que foram batizados em comunidade eclesial não católica não devem ser batizados 

sob condição, a não ser que, examinada a matéria e a forma das palavras usadas no batismo 

conferido, e atendendo-se à intenção do batizado adulto e do ministro que o batizou, haja 

séria razão para duvidar da validade do batismo. (869 § 2.) 

O Código confirma que fora da Igreja Católica também há salvação, pois, ao 

reconhecer o batismo realizado por outras denominações cristãs, reconhece que a salvação 

não é exclusividade do Catolicismo. Cada Conferência local deve pronunciar-se sobre o 

assunto.11 Embora, atualmente, não seja mais usado o clássico axioma “fora da Igreja não 

                                                 
10 No campo protestante, a posição exclusivista adquire uma forma não eclesiocêntrica, mas centrada 

no tríplice principio: só a fé, só a graça, só a Bíblia (cf. Virgil, 2006, p. 75). 
11 A CNBB determinou sobre a validade do batismo, expressa em nota de roda pé do cânone 869 do 

Código de Direito Canônico:  
 A) Diversas Igrejas batizam, sem dúvida, validamente; por esta razão, um cristão batizado numa 

delas não pode ser normalmente rebatizado, nem sequer sob condição. Essas Igrejas são: 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 34 141 

há salvação”, ainda existe um discurso eclesiocêntrico defensivo ad intra, preocupado com 

a atividade proselitista das seitas e novos grupos religiosos, que muitas vezes são vistos 

como um grave obstáculo ao esforço evangelizador. 

Visão teológica inclusivista cristocêntrica 
O inclusivismo tem uma visão positiva com relação às outras religiões e crenças e 

reconhece nelas a mediação salvífica, embora de maneira deficiente e incompleta. Para o 

teólogo José María Virgil (2007, p. 40), entre o exclusivismo e o inclusivismo há muito em 

                                                                                                                                                     
  a) Igrejas Orientais (“'Ortodoxas'”, que não estão em comunhão plena com a Igreja católico-

 romana, das quais, pelo menos, seis se encontram presentes no Brasil); 
  b) Igreja vétero-católica; 
  c) Igreja Episcopal do Brasil (“Anglicanos'”); 
  d) Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB); 
  e) Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB); 
  f) Igreja Metodista. 
 B) Há diversas Igrejas nas quais, embora não se justifique nenhuma reserva quanto ao rito batismal 

prescrito, contudo devido à concepção teológica que têm do batismo – p. ex., que o batismo não 
justifica e, por isso, não é tão necessário –, alguns de seus pastores, segundo parece, não 
manifestam sempre urgência em batizar seus fiéis ou em seguir exatamente o rito batismal prescrito: 
também nesses casos, quando há garantias de que a pessoa foi batizada segundo o rito prescrito por 
essas Igrejas, não se pode rebatizar, nem sob condição. Essas Igrejas são: 

  a) Igrejas presbiterianas; 
  b) Igrejas batistas; 
  c) Igrejas congregacionistas; 
  d) Igrejas adventistas; 
  e) a maioria das Igrejas pentecostais (Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, 

 Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Deus é Amor, Igreja Evangélica Pentecostal “O 
 Brasil para Cristo”'); 

  f) Exército da Salvação (este grupo não costuma batizar, mas quando o faz, realiza-o de 
 modo válido quanto ao rito). 

 C) Há Igrejas de cujo batismo se pode prudentemente duvidar e, por essa razão, requer-se, como 
norma geral, a administração de um novo batismo, sob condição. Essas Igrejas são: 

  a) Igreja Pentecostal Unida do Brasil (esta Igreja batiza apenas “'em nome do Senhor 
 Jesus”', e não em nome da SS. Trindade);  

  b) “'Igrejas Brasileiras”' (embora não se possa levantar nenhuma objeção quanto à matéria 
 ou à forma empregadas pelas “Igrejas Brasileiras”, contudo, pode-se e deve-se duvidar da 
 intenção de seus ministros; cf. Comunicado Mensal da CNBB, setembro de 1973, p. 1227, 
 c, n. 4; cf. também, no “Guia Ecumênico”, o verbete “Brasileiras, Igrejas”); 

  c) Mórmons (negam a divindade de Cristo, no sentido autêntico e, consequentemente, o seu 
 papel redentor). 

 D) Com certeza, batizam invalidamente: 
  a) Testemunhas de Jeová (negam a fé na Trindade);  
  b) Ciência Cristã (o rito que pratica, sob o nome de batismo, tem matéria e forma 

 certamente inválidas. Algo semelhante se pode dizer de certos ritos que, sob o nome de 
 batismo, são praticados por alguns grupos religiosos não cristãos, como a Umbanda). 
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comum. O inclusivismo não deixa de ser um exclusivismo moderado, porquanto tolera as 

outras religiões e admite nelas alguma presença da salvação. Entretanto, continua mantendo 

o exclusivismo e privilegiando a Igreja Católica no escalão dos bens salvíficos. Assim, as 

religiões do mundo são caminhos de salvação, mas enquanto têm implícitas a salvação de 

Jesus Cristo. Tal posição vincula a dinâmica da salvação presente nas outras religiões à 

ação do Espírito de Cristo e por esse motivo define-se como cristocêntrica. Aceita que a 

salvação aconteça nas outras religiões, mas nega-lhes uma autonomia salvífica, por causa 

da unicidade e universalidade da salvação de Jesus Cristo (Teixeira, 1995, p. 44-45). O 

Cristianismo é visto como presente em todas as religiões. Todas as religiões não cristãs vão 

ao encontro do Cristianismo, mesmo sem o saber. Elas contêm de forma parcial os 

ensinamentos divinos que se tornaram visíveis em Jesus Cristo. Segundo o teólogo Jacques 

Dupuis (2004, p. 109), a perspectiva inclusivista cristocêntrica é a mais adotada na Igreja e 

entre os teólogos católicos, embora contemple em seu mesmo horizonte cristocêntrico 

posições diversas e mesmo contrastantes. Nessa mesma linha vai José María Virgil (2006, 

p. 81), reconhecendo que, no Cristianismo, tanto católico como protestante, o inclusivismo 

é, atualmente, a posição majoritária. 

No inclusivismo há uma primeira posição, chamada “teoria de acabamento ou 

cumprimento”, segundo a qual os valores positivos das religiões não cristãs são 

explicitamente reconhecidos, mas são destinados a encontrar seu acabamento no 

Cristianismo. As diversas religiões da humanidade representam a aspiração inata no ser 

humano à união com o divino, aspiração humana e universal que encontra sua resposta em 

Jesus Cristo e no Cristianismo. Todas as religiões seriam “religiões naturais”, só o 

Cristianismo seria “religião sobrenatural” (cf. Teixeira, 1995, p. 45-46). Tal posição 

encontra ressonância nos documentos do Magistério atual, como, por exemplo, na encíclica 

Redemptoris Missio, de João Paulo II. 

Uma segunda posição seria a “teoria da presença de Cristo nas religiões ou nos 

cristãos anônimos”. Conforme essa visão, as diversas tradições religiosas da humanidade 

são portadoras de valores soteriológicos positivos para com seus membros, pois neles e 

através deles manifesta-se a presença operativa de Jesus Cristo e de seu ministério salvífico. 

Nesse sentido, em virtude dessas tradições religiosas com o mistério de Jesus Cristo, não 

podem ser consideradas “religiões naturais” (Teixeira, 1995, p. 47). Os membros das outras 
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religiões seriam “cristãos anônimos”.12 Em razão desse pensamento, haveria de se 

encontrar uma forma de fazer com que todos os seres humanos se tornem membros da 

Igreja. Assim, o Cristianismo se apresenta na história como a religião instituída pela 

autorrevelação de Deus no Verbo feito carne. A fé do cristão assegura que Jesus Cristo é o 

portador da salvação para todo o gênero humano (Hackmann; Dal Pozzo, 2007, p. 382). 

Na mesma posição está a teoria das “sementes do Verbo”, de São Justino, mártir do 

século II. Segundo essa visão, a manifestação de Deus se dá mediante o Verbo (Logos), a 

qual não está limitada à economia cristã. Ela aconteceu antes da encarnação do Verbo entre 

os judeus e os gregos: onde quer que tenha havido pessoas que viveram segundo o Verbo, 

merecem o nome de cristãos. Uma semente do Logos encontra-se em cada pessoa, pois o 

“Logos semeador” semeia em todos (cf. Dupuis, 2004, p. 192-194). O Concílio Vaticano II 

retoma tal ideia no documento Ad Gentes, quando afirma que se deve descobrir “com 

alegria e respeito as sementes do Verbo [...] adormecidas” nas tradições nacionais e 

religiosas e, mediante um diálogo sincero, “as riquezas que Deus liberalmente outorgou aos 

povos”.13 Contudo, o Concílio jamais esclarece em que sentido devem ser entendidas as 

“sementes do Verbo”. Segundo a visão do “Cristianismo anônimo”, este é vivido pelos 

membros de outras tradições religiosas na prática sincera de suas próprias tradições. A 

salvação cristã os atinge, anonimamente, por meio dessas tradições (Dupuis, 2004, p. 82). 

Quer dizer que a salvação trazida por Jesus Cristo é acessível a todas as pessoas humanas, 

em qualquer situação histórica e religiosa, na medida em que elas se abrem à 

autocomunicação de Deus, que possui seu ápice em Jesus Cristo. Ainda: o “Cristianismo 

anônimo” significa que a ação salvífica atinge as pessoas por intermédio da tradição 

religiosa a que pertencem e não meramente por uma ação invisível do Cristo Ressuscitado. 

Há, portanto, um Cristianismo anônimo e implícito e um Cristianismo explícito. A 

designação “cristãos anônimos” não deve ser entendida como uma tentativa desesperada de 

trazer para a Igreja tudo o que é bom e humano, em um tempo em que a fé cristã 

progressivamente desaparece. 

                                                 
12 A teoria dos “cristãos anônimos” foi desenvolvida pelo teólogo Karl Rahner, segundo a qual o 

Cristianismo abarca a todos os que tenham aceitado livremente a oferenda de autocomunicação de 
Deus mediante a fé, a esperança e a caridade (cf. Hackmann; Dal Pozzo, 2007). 

13 Cf. Ad Gentes, n 11. 
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O Cristianismo anônimo não dispensa a explicitação e o anúncio do Evangelho. A 

perspectiva inclusivista está plenamente contemplada na noção de “Cristianismo anônimo”, 

que afirma que todos aqueles que não receberam o Evangelho sem culpa alguma podem 

conseguir a salvação eterna. O Cristianismo, por sua característica universal, está implícita, 

ou anonimamente, presente em todas as partes do globo onde há pessoas humanas abertas 

ao Transcendente, ou ao influxo da única graça de Deus oferecida a todos e a todas, isto é, a 

graça de Cristo (Hackmann; Dal Pozzo, 2007, p. 387-387). A teoria dos “cristãos 

anônimos” provocou divisões entre os teólogos e desconforto em alguns ambientes 

eclesiásticos. 

Uma outra posição inclusivista, denominada “inclusivismo aberto”,14 consiste em 

buscar responder positivamente ao desafio da diversidade das religiões para o Cristianismo, 

sem romper com o inclusivismo, mas aceitando a interlocução fecundante do pluralismo 

(Teixeira, 1999, p. 593). Deus é amor que se oferece à liberdade humana. Essa postura é 

aplicada não somente aos membros de outras tradições religiosas, mas igualmente aos 

ateus, desde que estes não tenham agido contra a sua consciência moral (cf. Teixeira, 1995, 

p. 52). Ninguém é excluído do mistério do amor de Deus. A salvação é universal. Toda a 

humanidade está incluída na salvação de Cristo. A Igreja, as Igrejas cristãs são pequenas 

minorias. Cristo preenche não só a Igreja, mas outras religiões também (cf. Virgil, 2006, p. 

79). Esta posição tem sido acusada de relativismo por parte da Igreja oficial de Roma. 

Visão teológica pluralista teocêntrica 
Visão que surge contra a reivindicação do Cristianismo como “religião superior e 

perfeita”. Entretanto, para José María Virgil (2007, p. 35), tanto o exclusivismo como o 

inclusivismo foram, por natureza, contrários ao pluralismo religioso. Este era tido 

implicitamente como uma realidade pecaminosa, negativa, contrária à vontade e ao plano 

de Deus. 

Os teólogos pluralistas propõem um teocentrismo, segundo o qual o Cristianismo 

deixa de ser o “único e exclusivo meio de salvação” e as religiões não cristãs aparecem 

como instâncias legítimas e autônomas de salvação, como religiões verdadeiras. O centro 

                                                 
14 Encontramos nesta posição os teólogos Jacques Dupuis, Claude Geffré, Edward Schillebeeckx, 

entre outros (cf. Teixeira, 1999, p. 593). 
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seria Deus e não Jesus Cristo (Teixeira, 1995, p. 58-59). Essa visão sustenta que Cristo é o 

caminho, mas não o único caminho para chegar a Deus. Cristo não é o único mediador. A 

salvação não necessariamente tem de passar pela Igreja ou por Cristo. Outras mediações 

seriam mediações em si, sem a necessidade de passar, ainda que implicitamente, por Cristo. 

As religiões seriam mediações em si de salvação e o Cristianismo seria também uma 

religião com tais características. 

Não é a religião que salva; é Deus o único Salvador. Todas as religiões participam da 

salvação de Deus, cada uma por si mesma e a seu modo. Não há uma religião que esteja no 

centro do universo religioso. No centro está somente Deus, as religiões giram em torno de 

Deus (Virgil, 2006, p. 64). A ideia principal é Deus que se faz presente na história das 

culturas humanas e nas diversas tradições religiosas. Segundo Jacques Dupuis (2004, p. 

109-111), há várias posições dentro da teologia, desde a que afirma que Jesus Cristo não é 

considerado constitutivo nem normativo da salvação até uma forma moderada que 

resguarda o caráter normativo de Jesus Cristo, mesmo abandonando o seu traço 

soteriológico constitutivo e universal. 

Uma corrente teológica sem ser exclusivista ou inclusivista acredita numa unicidade 

revelada de Jesus. Jesus vem se afirmando como único, mas de uma unicidade 

caracterizada por sua capacidade de incluir e ser incluído com outros personagens 

religiosos únicos. Sem Jesus não faltaria a graça de Deus e sim a manifestação decisiva da 

mesma15 (Teixeira, 1995, p. 63). Outra visão pluralista mais moderada considera a visão 

teocêntrica como o mais prometedora para uma válida re-interpretação da doutrina cristã e 

um diálogo religioso mais autêntico.16 Para outros teólogos, como Hans Küng, todas as 

religiões contêm verdades. Se uma religião é verdadeira, não exclui a existência de 

verdades em outras religiões ou a “possibilidade das outras religiões virem complementar, 

corrigir e aprofundar a religião cristã” (Teixeira, 1995, p. 76). 

Como consequência da elaboração de uma teologia pluralista nasceu o ecumenismo e 

o diálogo inter-religioso.17 O diálogo inter-religioso aponta e demonstra a possibilidade de 

                                                 
15 Nesta corrente o principal representante é o teólogo evangélico John Hick. 
16 O principal representante é o teólogo Paul Knitter. Ele faz uma clara distinção entre Reino de Deus 

e Igreja com objetivo de superar o exclusivismo e, assim, chegar ao pluralismo. 
17 A CNBB elaborou vários estudos sobre ecumenismo e pluralismo religioso: A Igreja Católica 

diante do pluralismo religioso no Brasil. I. São Paulo, Paulus, 1991. (Coleção Estudos da CNBB, n. 
62.). A Igreja Católica diante do pluralismo religioso no Brasil. II. São Paulo: Paulus, 1993. 
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um horizonte de conversação alternativa: indica que a violência religiosa não faz parte da 

essência da religião, mas constitui um desvio ou traição do dinamismo mais profundo que 

anima a relação do ser humano com o Absoluto. Baseia-se na consciência viva do valor da 

alteridade e da riqueza da diversidade. Sem desconhecer a singularidade das diferenças, o 

diálogo aposta na possibilidade da renovação das relações inter-religiosas pelo encontro. 

Haveria um conjunto das relações inter-religiosas, positivas e construtivas, com pessoas e 

comunidades de outras confissões religiosas, para um mútuo conhecimento e um recíproco 

enriquecimento. Tal relacionamento inter-religioso ocorre entre fiéis que estão enraizados e 

compromissados com sua própria fé, mas igualmente disponíveis ao aprendizado com a 

diferença (cf. Teixeira, 1995, p. 188). O diálogo inter-religioso não se constitui algo isolado 

ou conjuntural. Trata-se, antes de tudo, de uma opção de vida, de uma atitude permanente 

diante do fato religioso plural. É um projeto teológico de longo alcance e uma experiência 

interespiritual inseparável das experiências de libertação. O diálogo deverá desembocar na 

elaboração de uma teologia das religiões que seja libertadora, ou seja, que recupere os 

elementos libertadores presentes em todas as tradições religiosas e não somente na religião 

cristã. Estando o próprio Deus presente em todas as religiões, a atitude deveria ser “a minha 

religião é verdadeira, mas também a tua. Deus é sempre maior do que a nossa compreensão, 

por isso devemos completar-nos”. 

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos no Brasil) (2008, n. 168), perante o 

pluralismo religioso, convoca para ir ao encontro do diálogo fraterno e respeitoso com os 

seguidores de religiões não cristãs, com “especial atenção ao diálogo com os judeus e os 

muçulmanos, irmãos na fé monoteísta”. Esse mesmo diálogo haverá de se estender ao 

mundo dos afrodescendentes, indígenas e ateus. Esses gestos concretos devem facilitar o 

convívio fraterno (CNBB, 2008, n. 171), “torna-se indispensável estudar as novas 

tendências religiosas, as demais Igrejas cristãs e as tradições não cristãs, mesmo onde o 

diálogo não é imediatamente possível”, perante a nova realidade plural que o Brasil está 

                                                                                                                                                     
(Coleção Estudos da CNBB, n. 69.). A Igreja Católica diante do pluralismo religioso no Brasil. III. 
São Paulo: Paulus, 1994. (Coleção Estudos da CNBB, n. 71.). A Igreja e os novos grupos 
religiosos. São Paulo: Paulus, 1993. (Coleção Estudos da CNBB, n. 68.). Guia ecumênico. 3. ed. 
São Paulo: Paulus, 2004. (Coleção Estudos da CNBB, n. 21.). Guia para o diálogo católico-judaico 
no Brasil. São Paulo: Paulus, 1986. (Coleção Estudos da CNBB, n. 46.). Guia para o diálogo inter-
religioso. São Paulo: Paulus, 1987. (Coleção Estudos da CNBB, n. 52.). O que é ecumenismo? Uma 
ajuda para trabalhar a exigência do diálogo. São Paulo: Paulinas, 1997. 
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experimentando. É necessário conhecer para discernir os valores a serem acolhidos de acordo 

com a nova realidade do mundo plural. 

Considerações finais 
Diante do pluralismo religioso, instaurou-se aos poucos o diálogo ecumênico e inter-

religioso. Com a Modernidade, pode-se reivindicar a capacidade das religiões se abrirem ao 

reconhecimento positivo umas das outras, o que se tornou hoje, para elas, um critério de 

legitimidade. De fato, no Ocidente cristão a abertura ao outro, em grande parte imposta 

pelas condições históricas, deu origem ao ecumenismo e ao diálogo, exigência do 

pluralismo religioso no âmbito das Igrejas cristãs. Assim como no caso do diálogo inter-

religioso, a construção da unidade no Cristianismo tem como pressuposto o reconhecimento 

da legitimidade das diversas denominações cristãs. 

Hoje, embora, existem resquícios da visão exclusivista eclesiocêntrica dentro da 

teologia da Igreja Católica, que algumas vezes aparece como a única Igreja de Cristo e única 

depositária da plenitude da revelação. Mas uma visão ou postura mais aberta afirma que a 

plenitude da verdade, da qual pretende ser portadora, constitui o cumprimento de uma parte 

de verdade imperfeita, que pertence já às outras Igrejas e religiões. Acreditamos que todas 

as religiões e Igrejas têm parte das verdades reveladas, sem cair no relativismo. Todas as 

tradições religiosas do mundo possuem aspectos reveladores de Deus, que tomam vários 

nomes e conceitos nos mais variados recantos do mundo. 

A teologia católica, ao longo da história, apresentou diversas visões teológicas, de 

acordo com os projetos de Igreja e os contextos que eram produzidos. Algumas vezes com 

duplo movimento: ad intra, no sentido de procurar organizar a própria vida e a 

sobrevivência nos distintos contextos eclesiais e sociais perante as outras posturas 

religiosas; e ad extra, porquanto procurava tecer relações e influenciar o mundo religioso, 

político, econômico, social, cultural etc. em torno de si, mesmo tentando o diálogo 

ecumênico e inter-religioso. 
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Deus: uma imagem gratificante* 
Hermilo Eduardo Pretto* 

 

 

 

Na questão sobre Deus, situamo-nos frequentemente no fogo cruzado de tendências 

que, pelo menos na aparência, tendem a se excluir: De um lado, a grandeza e a distância de 

Deus com sua força de julgamento; de outro, sua extraordinária proximidade em termos de 

compaixão e misericórdia. Reconheço que não é nada fácil reconciliar as duas tendências 

porque ora exasperamos a distância, ora carregamos na proximidade. Em ambos os casos, o 

risco é sempre o mesmo: a deformação da verdadeira imagem de Deus. O sentido de nossa 

vida de fé depende de uma postura de equilíbrio. 

Mas qual das duas imagens as pessoas, de modo geral, mais costumam alimentar? 

Antes de responder, parece-me fundamental esclarecer que aqui fazemos referência à 

questão da fé em Deus exclusivamente no interior da experiência cristã. Assim mesmo, 

creio que determinadas posturas, na medida em que se enraízam no coração humano, 

tendem a revelar características que marcam a experiência de todo ser humano, em 

qualquer tempo e em qualquer espaço. Isto dito, creio não estar afirmando nada de original 

ao dizer que muitas pessoas guardam de Deus uma imagem terrificante: alguém sempre 

pronto a julgar e condenar. Percebe-se, mesmo, uma certa tendência simplista a 

compreender o temor de Deus, de que nos falam os testemunhos bíblicos, e que é um dom 

do Espírito Santo, como medo de Deus enquanto situação patológica a ser superada. Esse 

esclarecimento parece-me importante porque não faz sentido associar a experiência de 

                                                 
* Este texto é a 2ª parte do trabalho de Hermilo Pretto, O Deus de nossa fé, publicado na seção “Teologia 
Aberta” do nº anterior de Ciberteologia (edição 33, jan-fev-mar 2011).  

* Hermilo Eduardo Pretto nasceu em 28/01/1945 e faleceu em 25/01/2004. Presbítero e membro da 
Congregação dos Missionários de São Carlos (escalabrinianos), obteve mestrado em filosofia (Roma, 
Universidade Gregoriana) e em teologia dogmática (Univ. Católica de Friburgo, Suíça). Lecionou no ITESP, 
em São Paulo-SP, durante 25 anos, deu cursos no Instituto de Teologia para Leigos da Diocese de Santo 
André-SP e na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Além de vários artigos sobre epistemologia, 
teologia da graça e vida religiosa, publicados principalmente na revista Vida Pastoral (Ed. Paulus), escreveu: 
Em busca de vida nova (Ed. Paulinas, 1997) e A teologia tem algo a dizer a respeito do ser humano? (Ed. 
Paulus, 2003). 
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Deus a deformações da pessoa. Afinal, a fé nos quer inteiros, em situação de sanidade 

mental, moral e espiritual. Jesus Cristo não tem êxito no interior de uma personalidade 

deformada. 

Quando se fala do temor de Deus, tende-se a adotar uma interpretação errônea: um 

medo doentio que tira qualquer estímulo em termos de proximidade. O que seria, então, 

esse temor? Eu diria que o temor de Deus é a explicitação de nosso ser criatura: a vida, que 

prezamos como o bem maior, é dom de Deus. Isso significa que nós o reconhecemos como 

nosso Criador. Nesse caso, o temor de Deus é indicativo de nosso respeito reverente em 

relação àquele que nos trouxe para a existência e ao qual queremos responder com gestos 

de profundo agradecimento. Eu sei que a palavra temor se presta para mal-entendidos. O 

importante é perceber o sentido que ela tem quando usada pelos testemunhos bíblicos. A 

suspeita de que o temor seja incompatível com a proximidade não faz o menor sentido. O 

respeito que temos para com nossos pais não impede que tenhamos com eles uma relação 

de grande proximidade e carinho. Aqueles mesmos que, contaminados por uma 

democratismo barato, exigem um nivelamento puro e simples, acabam por tornar inviável 

uma relação construtiva na qual a paternidade e a maternidade sejam vividas como 

comunhão filial. Esse erro lamentável muitas vezes contamina os próprios pais. Eles 

esquecem que os filhos não os querem como colegas, mas justamente como pais e mães. O 

mesmo ocorre em relação a Deus: o temor é o reconhecimento de que ele é o autor de nossa 

vida, que tudo dele procede e a ele tudo retorna. 

Quando adotamos uma compreensão errônea do que seja o temor de Deus, algumas 

consequências são inevitáveis. Uma delas faz com que não poucas pessoas sigam o 

caminho do bem não a partir de uma adesão a um valor e do desenvolvimento de uma sadia 

consciência moral, mas em decorrência de castigos que poderiam advir, caso se desviassem 

das indicações de Deus ou da Igreja. É preciso que se reconheça, a bem da verdade, que há 

sinais fortes de uma profunda mudança nesse campo. Antes de mais nada, a Igreja, 

influenciada pelo crescimento vertiginoso dos estudos bíblicos, reviu muitas de suas 

posturas em termos de severidade e castigo. Há um caminho progressivo de uma 

consciência moral que se inspira nos valores que, vez por vez, estão em jogo, com destaque 

para aqueles dos quais depende o sentido mesmo da vida. Por outro lado, percebe-se um 

deslocamento da objetividade moral para as atitudes que a acompanham. Acrescente-se a 
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isso a enorme contribuição trazida pelas várias correntes psicológicas mostrando a raiz 

inconsciente de tantos distúrbios psíquicos e de tantas perturbações morais. Por fim, nosso 

momento cultural tende a desmistificar o inferno e a pôr a ênfase na misericórdia sem 

medida de Deus. O medo do castigo divino tende a atenuar-se e até a desaparecer. 

Quando a Igreja fala em testemunho bíblico, entende-se que está falando da revelação 

de Deus. Mas que é que tal testemunho diz a respeito de Deus? É muito difícil, se não 

impossível, operar uma síntese de uma mensagem tão rica e tão abrangente como é a 

Palavra de Deus. O primeiro elemento que me parece importante ressaltar é a grandeza de 

Deus, que é inseparável de sua extraordinária proximidade, especialmente em relação aos 

pequenos e últimos: “Pois grande é o poder só de Deus, e pelos humildes ele é honrado” 

(Eclo 3,20). Fazendo referência à comunhão dos santos, esse testemunho insiste no tema da 

proximidade: “Vós, ao contrário, vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus 

vivo, a Jerusalém celeste; da reunião festiva de milhões de anjos; [...]” (Hb 12,22). A 

grandeza nos lembra que Deus não pode ser confundido com uma criatura, levando ao 

pecado de idolatria. A proximidade testemunha que Deus não é o poder do qual nos 

devamos defender, mas a bondade que nos recria a cada instante e que nos quer vivendo em 

plenitude. 

No interior da compreensão de Deus inspirada no medo, observa-se uma utilização da 

imagem do juiz que soberanamente pronuncia suas sentenças. Supõe-se até que seja a 

própria Bíblia a se expressar nesses termos. É bem verdade que a figura do juiz costuma ser 

associada à condenação. Ele, na verdade, limita-se a pronunciar sentenças de acordo com 

aquilo que um estudo atento lhe revela como sendo a verdade dos fatos. Mesmo sem 

ignorar que há juízes iníquos e inocentes sem conta sendo condenados, em condições 

normais todo julgamento busca a prática da justiça. E como há medo em face da autoridade 

do juiz, tende-se a atribuir a Deus as características dos juízes humanos, mas com um 

agravante: o poder de Deus estaria determinando nossa vida e nossa morte eternas. Mas a 

figura do juiz que na Bíblia é atribuída a Deus inspira-se na misericórdia e na compaixão, e 

de uma forma tão radical que a mente humana não consegue compreender. Essa dimensão 

misericordiosa aparece com força na prática de Jesus, em seus ensinamentos e em suas 

atitudes. Dois exemplos poderiam ser citados. O primeiro deles é o que envolve a mulher 

adúltera: em face de uma justiça legalista, Jesus age com compreensão, respeito e perdão. O 
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outro exemplo é a parábola do filho pródigo. O pai que acolhe de maneira incondicional é a 

imagem gratificante de Deus, tal como no-la revelou Jesus. Mas esse Deus é também 

ciumento, porque não suporta a idolatria (Ex 32,11.13-14). Na mesma medida em que se 

revela próximo, ele afirma uma distância infinita: “Pois qual é o ser humano que pode 

conhecer o projeto de Deus? ou quem poderia imaginar o que pretenda o Senhor?” (Sb 

9,13). Buscamos o Deus da vida no temor e na esperança. 

Deus no sopro do espírito 
Nas meditações anteriores a atenção voltou-se para as pessoas do Pai e do Filho. À 

guisa de conclusão, parece-me oportuno deter a atenção na pessoa do Espírito Santo. A 

impressão que se tem é a de que este nosso tempo, no interior das expressões religiosas 

cristãs, está marcado por uma verdadeira avalanche pentecostal. A espiritualidade 

carismática, tradicional na Igreja desde suas origens, vem hoje ocupando um espaço 

significativo, provocando um verdadeiro renascimento da vida eclesial e ajudando pessoas 

sem conta a redescobrir os caminhos do Senhor, num mundo largamente secularizado. 

Há que observar, no entanto, manifestações de sombra, de certa forma normais, como 

sempre ocorre em todo fenômeno que envolve seres humanos, portadores de uma radical 

ambiguidade. Em determinadas situações é possível observar excessos pentecostais, que 

têm, como consequência, estados lamentáveis de alienação. O que constitui, no meu 

entender, a situação de maior gravidade é o que se poderia denominar processo de 

domesticação do Espírito Santo. Ele que, no dizer de Jesus, é soberanamente livre a ponto 

de soprar onde bem entender, é transformado em presa fácil a cargo de pessoas 

supostamente iluminadas. Ele tem local e hora marcada para manifestar-se. 

Tomando distância de tais distorções, é minha preocupação meditar com redobrada 

atenção sobre a pessoa do Espírito Santo, ao qual foi confiada a tarefa de santificar a Igreja 

para que ela possa corresponder ao grande tema do Reino de Deus, a cujo serviço ela deve 

estar porque aí está sua razão de ser. A Igreja, com efeito, não é o Reino de Deus, mas 

apenas uma de suas muitas mediações. Ela é portadora de extraordinária densidade, mas 

necessita permanentemente de séria confrontação com o próprio Reino de Deus. 

Uma primeira referência: Jesus é o fundamento da Igreja e não propriamente seu 

fundador. Não temos indícios de que Jesus tivesse algum propósito de fundar uma Igreja 
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em sentido estrito, principalmente na forma como ela foi elaborando sua identidade no 

decorrer dos séculos. Ele escolheu doze homens, aos quais denominou apóstolos, e os 

enviou em missão. A intenção que o inspirava era um tema que permeia todo o testemunho 

bíblico: reunir em unidade os filhos de Deus dispersos. Isso iria ocorrer através de um 

grande movimento de reconciliação, convidando as pessoas a porem-se no seguimento. 

Há que ter em consideração o fato de que entre aquilo que Jesus propôs e a Igreja que 

nasceu há uma diferença muito grande. No começo do século XX, um teólogo francês foi 

condenado também por haver afirmado que Jesus anunciou o Reino e o que surgiu foi a 

Igreja, com toda a sua estrutura de poder. O próprio grupo que o seguiu durante os anos de 

seu ministério público, com destaque para os Doze, não chega a ser uma comunidade 

constituída. O grupo era constituído por mulheres e homens que se sentiam atraídos pela 

pessoa de Jesus e, muitas vezes, pelos sinais que realizava. Há um momento, no Evangelho 

de João, em que o próprio Jesus se queixa de que muitos o procuram não porque desejosos 

de ouvir sua palavra e sim porque se alimentaram de pão e ficaram saciados. 

A Igreja nasce em Pentecostes, na força do Espírito Santo. A experiência de 

Pentecostes, que o evangelista Lucas descreve no pano de fundo do episódio mítico da torre 

de Babel, desperta nos discípulos a consciência de que o projeto do Reino de Deus, 

anunciado e tornado presente por Jesus, necessita ser atuado para que a unidade dos filhos 

de Deus dispersos possa tornar-se realidade. 

O Espírito se manifesta na forma de línguas de fogo. No episódio de Babel, a língua 

foi motivo de confusão, levando as pessoas à dispersão. Em Pentecostes, a língua é fator de 

união, para criar um só coração e um só espírito. Mas há um elemento que não se pode 

perder de vista e que ajuda a compreender a imagem da Igreja que nasce na força do 

Espírito Santo. Não se trata apenas de reunir em unidade. É preciso também que a 

diversidade das pessoas, das culturas, seja respeitada, de tal forma que todas possam entrar 

no projeto de Deus sem sofrer qualquer espécie de violência. 

Após a experiência de Pentecostes, Pedro proclama Jesus Cristo em praça pública. 

Ele fala uma língua que não é conhecida por todas as pessoas presentes. O elemento de 

novidade não consiste no fato de que todas elas passem a entender a mesma língua e sim no 

fato de cada uma delas receber a mensagem em sua própria língua. É o primeiro sinal 

daquilo que hoje, com grande ênfase, se denomina inculturação da fé, isto é, o fato de que 
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o Evangelho só pode ser anunciado e acolhido se expresso nos elementos que constituem a 

identidade cultural de cada povo. 

A presença do Espírito Santo no perdão dos pecados. Numa de suas aparições aos 

apóstolos Jesus comunica o Espírito Santo, associando-o ao perdão dos pecados: “Recebei 

o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados; a quem os retiverdes, 

lhes serão retidos” (Jo 20,22-23). O sentido mais profundo do perdão dos pecados é a 

recriação da vida. É gesto tão radical que foge às capacidades humanas. A ação de Deus na 

vida das pessoas atinge uma profundidade que equivale a uma nova criação. 

Ora, somente o agir divino é criativo. Quando Jesus perdoa os pecados do paralítico, 

antes de ele operar a cura fariseus e escribas murmuram: quem é ele para permitir-se 

tamanha ousadia? Em sentido estrito, precisamos reconhecer que, pelo menos nisso, eles 

estão com a razão. Com efeito, quem não reconhece em Jesus o Filho não pode aceitar que 

ele perdoe pecados em seu próprio nome. De tudo isso podemos concluir que, sem a força 

do Espírito Santo, o ser humano não tem condições de perdoar os pecados. 

A presença do Espírito Santo eleva o ser humano, no gesto surpreendente de perdoar 

os pecados, a uma dignidade singular. Cada vez que perdoa em nome do Senhor, e pela 

força do Espírito Santo, ele está oferecendo a quem peca a possibilidade de sempre 

recomeçar. De alguma forma, é como se dissesse ao pecador: você não é um caso perdido 

porque, no poder de Deus, sempre terá uma nova chance. Como haveríamos de considerar 

alguém como irrecuperável se, no dizer de João Batista, Deus pode tirar das pedras filhos 

de Abraão? Por maior que seja a degradação a que chegou, o ser humano jamais consegue 

apagar a imagem divina que está impressa na profundidade de seu ser. Assim, a Igreja só 

poderá ser ministra do perdão se o Espírito estiver com ela e a iluminar. 

O Espírito Santo como primeira referência do apostolado. Se a Igreja nasce em 

Pentecostes na força do Espírito, é natural que todo o apostolado deverá acontecer em sua 

inspiração. Nos Atos dos Apóstolos, em várias oportunidades o estabelecimento de uma 

orientação sempre acontece no discernimento espiritual. Um exemplo interessante pode ser 

encontrado na carta que o Concílio de Jerusalém envia às comunidades a respeito das 

decisões tomadas: “Pois decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, 

[...]” (At 15,28). 
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Outro exemplo interessante, no mesmo Livro dos Atos dos Apóstolos, diz respeito a 

uma orientação explícita em termos de proclamação do Evangelho: “Paulo e Timóteo 

atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os havia impedido de 

proclamar a Palavra na Ásia” (At 16,6). É por essa razão que, no exercício do apostolado, 

ainda hoje se costuma iniciar um projeto ou levar adiante um empreendimento invocando 

previamente o Espírito Santo. Esse gesto não quer expressar apenas um elemento de 

utilidade, capaz de oferecer maiores garantias na execução em termos de fidelidade. Bem 

mais do que isso, ele é absolutamente necessário. 

O apostolado visa a recriação das relações. Compreende-se melhor a necessidade 

absoluta do Espírito Santo quando se medita profundamente sobre o sentido mesmo do 

apostolado. O serviço essencial confiado aos apóstolos, e àqueles e àquelas que os 

sucederiam, consiste no anúncio da Boa-Nova do Reino de Deus. Trata-se, na verdade, de 

recriar o mundo no espírito da comunhão, da partilha, da justiça, da gratuidade. Ora, não 

existe sabedoria humana capaz de atingir tal profundidade. Não há eloquência humana 

capaz de deter tão prodigioso poder. A ação em profundidade deverá atingir o coração 

humano, levando-o a um gesto radical de conversão. 

Poucas pessoas, na história da Igreja, tiveram a percepção do apóstolo Paulo no que 

diz respeito a essa verdade. Escrevendo aos coríntios, ele assim se expressa: “Irmãos, 

quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à oratória ou ao prestígio 

da sabedoria” (1Cor 2,1). Mais ainda: o mesmo apóstolo tem consciência de que há um 

contraste total entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo: 

Mas o que para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios, e o que para 

o mundo é fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar o que é forte. Deus escolheu o que no 

mundo não tem nome nem prestígio, aquilo que é nada, para assim mostrar a nulidade dos 

que são alguma coisa. Assim, ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. (1Cor 1,27-29) 

Isso significa que o mundo jamais será transformado sem o dinamismo do Espírito 

Santo. Somente ele é capaz de atingir e recriar o coração humano. 
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Caros companheiros. 

Em tempos de revisão de vida, de “sacramento de conversão”, trago-lhes dois filmes 

que, embora não estejam em cartaz no momento, são de fácil locação. 

Para o tempo de maior interiorização, ofereço-lhes o filme Uma vida iluminada. 

Todavia, a interiorização só encontra seu sentido maior quando se lança como olhar 

para o que nos cerca e vê o que encontra: o rosto das pessoas, os comportamentos que 

regem suas vidas, os sentimentos que estão rondando seu viver. 

Para o tempo de ampliação do olhar, ofereço-lhes o filme Três enterros. 

Compreender a nós mesmos e ter olhos para ver o que nos rodeia é condição 

necessária para uma vida que se quer mais Vida. 

Mas atenção: lembro-lhes que os comentários sobre os filmes não são uma crítica ou 

considerações técnicas sobre eles. Os comentários são “associações livres” sobre o vivido e 

sentido durante a exibição dos filmes, desde uma “atenção-sensação flutuante” sobre todas 

as personagens e cenas. Assim, eles podem ser lidos antes ou depois de os filmes serem 

assistidos. 

Maria Teresa Moreira Rodrigues 

mailto:manoelita52@yahoo.com.br
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UMA VIDA ILUMINADA [EVERYTHING IS 
ILLUMINATED] – direção de Liev Schreiber, 

2003. 

Trachinbrod, um lugar a chegar? Uma experiência a viver? 

Viver de lembranças. Viver sem lembranças. Dois modos de vida. 

Jonathan nos é apresentado através da morte de seus avós e de seus muitos objetos 

com histórias pessoais e familiares. Com seus óculos enormes a tudo coleciona, fixando o 

momento presente, receoso de que ele se perca no registro de uma memória “flácida”. Não 

há colorido nem movimento. Ele está só e tudo é “rígido”, como seu corpo e seu caminhar. 

Alex já nos é apresentado em pleno gingado, num mundo de cores e música, mas que 

não passa de um momento presente, fixo e estereotipado. Uma família “rígida”, dura, 

estática e impeditiva de emoções particulares. A irascibilidade está no ar e a agressão pode 

acontecer a qualquer momento, representada no cachorro do avô, seu “guia” para uma 

cegueira não física. 

Alex leva Jonathan a encontrar o elo perdido da sua história familiar. Desde os 

tempos de seu avô, a família vive de levar outros a buscar suas memórias perdidas, numa 

busca “rígida”, pois não pode se perder nos obstáculos da vida e na travessia de relações 

para chegar à iluminação. 

Jonathan estava apegado aos objetos para fixar uma existência, marcada por um elo 

desconectado de sua corrente: a mulher que salvara o avô de morte certa. Alex não se fixava 

em lembranças porque preso a uma cadeia familiar enfraquecida por um elo geracional 

secretamente oculto: a morte certa que não aconteceu e obrigou o avô a negar sua 

verdadeira identidade. 

Valioso ver o que vai acontecendo com cada um, até mesmo com o cão, durante o 

trajeto. Os dois jovens e as duas culturas vão conversando entre si e apresentando suas 

peculiaridades e delicadezas. Ambos espontâneos em suas diferenças. Jonathan em seu 

jeito inseguro e amedrontado, mas determinado e cuidadoso. Alex com seus preconceitos e 

curiosidade por um mundo desejado e idealizado, com sua docilidade à dureza e agressão 
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de sua família, num respeito intuído por algo que ele não alcançava e dizia: “Mas meu avô 

é boa pessoa”. 

Os óculos escuros como o ponto cego da vida do avô: a impossibilidade de ver o que 

fora negado: sua origem. Sua iluminação quando foi se acercando da revelação que não 

mais poderia ocultar de si mesmo. O olhar doce e o gesto de carinho no rosto do neto. 

Quando tudo foi revelado, ele pôde morrer. Esvaiu-se em sangue, num momento dramático 

de ressurreição, pois seguido da libertação de todos aqueles a quem amava, inclusive 

Jonathan. 

A história recomposta passa a viver no presente e liberta a todos. 

Não é apenas na chegada que tudo acontece e se ilumina, é durante todo o caminho. 

Diz a irmã de Augustine: “Não foram vocês que vieram atrás da história. A aliança 

guardada é que trouxe vocês até aqui”. É a aliança, a comunhão, o amor que nos leva até 

onde temos de chegar: uma casa interna, no meio de pequenas partes de nós mesmos, uma 

plantação de girassóis buscando incansavelmente a Luz do Sol, a Luz do Amor, para 

crescer e florescer em nós, seres de criação, relação, história, amizade e amor. 

Fale comigo! Troquemos o que nos sensibilizou. 

Ficha técnica de Uma vida iluminada 
Título original: Everything is Illuminated 

Lançamento: 2003 (EUA) 

Estúdio: Warner Independent Pictures/Stillking Films/Telegraph 

Films/Big Beach Productions 

Distribuidora: Warner Bros. 

Direção: Liev Schreiber 

Roteiro: Liev Schreiber, baseado em livro de Jonathan Safran Foer 

Produção: Peter Saraf e Marc Turteltaub 

Duração: 100 min 
Gênero: Drama 

Elenco: Elijah Wood, Eugene Hutz, Boris Leskin 

Também: JONATHAN SAFRAN FOER. Tudo se ilumina. Trad. de Paulo Reis e Sergio 

Moraes Rego. Rio de Janeiro: Rocco, 2005. 

http://www.adorocinema.com/atores/elijah-wood
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TRÊS ENTERROS [THE THREE BURIALS 
OF MELQUIADES ESTRADA] – direção de 

Tommy Lee Jones, 2005. 
Todos estavam na fronteira, no limite, no borderline, no fio da navalha. No limite 

emocional de cada um. Quem ultrapassava a fronteira de quem? De quê? Quem vigiava 

quem? Do quê? Para que não fizesse o quê? Com quem? 

Estavam todos se encaixando em currais, alas estreitas, e tornando-se “gado 

vacinado”, propriedade de um dono que pouco ou nada deles sabia (o fazendeiro 

mencionado por Mel a Pete, na cena da vacinação). Estavam todos longe de casa, vigiando 

uma fronteira de uma “terra de ninguém”. O dono do restaurante que vigia a esposa, sem 

intervir; esposa que, num pacto silencioso, aceita a transgressão e vinga-se com a 

indiferença de mostrar não saber há quanto vivem juntos. A esposa que transa com quem 

lhe apetece, distraindo-se de sua vida vazia. A dona do cão que o mantém preso em seus 

braços, e só o alimenta depois de devidamente amarrado. A jovem esposa que assiste à 

discussão de marido e mulher, num seriado (sua vida?) de TV, enquanto parte o legume do 

jantar e dá seu corpo para que o marido nele deposite seu esperma. O sexo que não sacia 

(revista pornô). O sexo que fenece (a brochada do xerife). Os policiais patrulham os que 

arriscam atravessar a fronteira, em busca de um novo mundo (os mexicanos). No entanto, 

vivem na fronteira de si mesmos, sem razão e sentido para si próprios e sua vida. 

Não há amor nem sonhos. Todos se encaixaram como gado, na repetição de uma 

rotina sem sentido e de um norte sem valores a cumprir e a seguir. 

Mel chega. Ele chega. Ele só queria trabalhar. E ser vaqueiro. Era amigo e leal. 

Oferecia o melhor que tinha (seu cavalo). Punha amor no seu trabalho e cuidava do seu 

rebanho de cabras. Respeitava as pessoas e o que sentiam; respeitava seus costumes e 

relações amorosas e civis. Queria apenas ter um lugar, e não ser expulso. Quando 

morresse, queria seu corpo de volta para sua casa, sua terra e família. 

Um crime. Pete (Pedro) acreditou em Mel (nele/Deus) e quer desvendar o crime. Mas 

o xerife diz: “Para que desvendar? Ele era um ilegal!”. Pedro-Pete, velho amigo e 

companheiro, busca justiça. Encontra o criminoso. Faz com que desenterre o morto-
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assassinado. E juntos vão para a Terra Prometida do Descanso Eterno, numa longa jornada 

por morros e desertos. Provações de toda sorte. Mike, o assassino-pecador, fica impotente. 

As mãos amarradas dificultam as tarefas e tornam a jornada um fardo sem fim. Haverá 

redenção? O pecado lhe é lembrado a cada passo, e escapar não é voltar a viver. O perigo 

ronda e a cobra pica. Tudo pode ser fatal. Aqueles a quem renegou e agrediu (os 

mexicanos) são os que, agora, lhe trazem a salvação e lhe ensinam a partilha. O amor de 

Pete-Pedro pelo amigo morto, Mel (Jesus Cristo?), dá força e sentido ao Caminho. O cego 

dá acolhida e ensina a paciência, resignação e respeito ao Filho (morreu) e ao Pai (não tira 

de si a vida que Deus lhe deu). E ainda os salva da garra dos policiais, omitindo o que 

“viu”. Pete-Pedro quer Mike vivo. Não quer mortos. Quer justiça e arrependimento. Não 

há lugar e alguém a encontrar. O que há é o inferno “dentro de si mesmo”, do qual só se 

escapa com o pedido de perdão e com a busca de uma vida nova. Pete-Pedro não fez toda a 

jornada com Mike para matá-lo. Apenas para mostrar o Caminho. Dá-lhe o cavalo (as 

condições de vida nova) e segue em seu jumento, sem nada pedir! 

O cordeiro imolado. O caminho da redenção. O pedido de perdão. 

Escreva o que lhe ocorreu! Troquemos o que nos sensibilizou. 

Ficha técnica de Três enterros 
 

Título original: The Three Burials of Melquiades Estrada 

Lançamento: 2005 (França, EUA) 

Estúdio: Europa Corp./The Javelina Film Company 

Distribuidora: Sony Pictures Classics/California Filmes 

Direção: Tommy Lee Jones 

Roteiro: Guillermo Arriaga 

Produção: Michael Fitzgerald e Tommy Lee Jones 

Duração: 121 min 
Gênero: Drama 

Elenco: Tommy Lee Jones, Barry Pepper, Julio Cedillo, Dwight Yoakam 

http://www.adorocinema.com/atores/tommy-lee-jones
http://www.adorocinema.com/atores/barry-pepper
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CISNE NEGRO [BLACK SWAN] –  
direção de Darren Aronofsky, 2010. 

 

 

 

 

manoelita1408@yahoo.com.br 

12 de fevereiro de 2011 

 

Para quem não sabe, este não é o tipo de filme que mais me agrada. Mas agradou-me 

a ideia de traçar algumas linhas sobre ele, que virará um “campeão de bilheterias”. E quem 

sabe podemos encontrar nele alguns aspectos de valia para refletirmos sobre o viver, não é 

mesmo? Já acho valioso que ele possa ser oportunidade para (sobretudo) os nossos jovens 
não ficarem como os jovens americanos na cena do bar, que nada sabem de balé. Ou seja: 

que o filme desperte algum interesse pelo balé, pela música clássica, nele representada pelo 

grande compositor russo Tchaikovsky, em sua magnífica obra O lago dos cisnes (1877). E 

ainda me lembrei do conto de fadas O patinho feio, do escritor dinamarquês Hans Christian 

Andersen (1843): era uma vez um patinho que era feio, não porque era patinho, mas porque 

era cisne... O conto trata da importância de encontrarmos nossa verdadeira natureza. 

Lembremos disso... 

O enredo do balé (não o do filme) tem como ideia dramática central uma linda moça, 

virginal, que está presa a um corpo de pássaro por um feitiço que só terminará quando ela 

encontrar o amor verdadeiro. Mas surge a gêmea, que engana o príncipe e quer tomá-lo 

para si. No balé, a bailarina deverá ter uma técnica perfeita, na leveza dos movimentos dos 

braços, das articulações dos pés, na posição da cabeça e no alongamento do pescoço. E 

ainda deverá representar as diferentes emoções, ora do Cisne Branco, ora do Cisne Negro. 

Mas vamos ao filme! Depois da sessão, sem o susto e tensão, podemos começar a pensar. 

Aqui vai importar menos se é ou não verdade o que ela vê, e que tipo de patologia psíquica 

ela tem. 

Peguemos o que nos interessa da vida de Nina e de seus aspectos emocionais. 

mailto:manoelita1408@yahoo.com.br
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Nina quer ter toda a técnica para o melhor desempenho (ainda não sabe que é preciso 

ser!). Sua mãe empenhou-se para ela ser bailarina (“eu insisti para você ficar na aula”), e 

fez tudo para que ela (a filha?! Ou ela mesma?) realize o sonho, pois “eu deixei tudo para 

ter você”. Em seu quarto há autorretratos por todo lado, como que buscando a si mesma, 

sem parar! No quarto de Nina só há bichos de pelúcia; ela é o “doce” e a “meiga” da 

mamãe! Para que ela durma, sua mãe liga a caixinha de música da bailarina. Nina não pode 

ser “amarga” nem ter raivas. No entanto, tem “alergias” nas costas, pois “se coça” à noite, 

sem perceber: tensão e autodestruição. Mãe e filha estão prisioneiras uma da outra. Nina 

precisa ser “perfeita”, a qualquer custo! Para comemorar Nina ter sido escolhida, a mãe 

compra o bolo Sweet. Nina não quer, mas não pode não querer... Os conflitos vão começar 

a nascer e crescer... E vão num crescendo enlouquecedor, como vimos, pois sua “vida lá 

fora” terá de ser não só o “Cisne Branco”, mas também o “Cisne Negro”. Para realizar o 

desejo do diretor, que é dinheiro e sucesso para o “seu Balé”, ela terá de ter um 

desempenho completo, que é técnica e sentimento. Nina está encurralada entre o desejo da 

mãe, que a quer “minha „menina doce‟”, e o do diretor, que a quer “mulher sedutora” (ele 

não a quer, mas o desempenho dela!). De qualquer forma, Nina tem de encontrar sua 

própria essência, sua identidade, a integração dos lados menina e mulher, dos lados “bom 

e mal”, a dualidade que sempre nos acompanha. Diante da necessidade de crescer e vencer, 

“copia” a bailarina-princesa anterior: rouba batom, lixa, até os brincos (por isso os tira 

quando vai ao hospital) com os quais vai à sua apresentação oficial. Mente para a mãe e diz 

que “são falsos”, “rouba” para tentar ser o que não é! É verdade que criança “veste (calça)” 

o sapato da mãe para “copiar” a mãe. Mas um dia ela terá de “vestir (calçar)” os próprios 

sapatos! Não adiantará “jogar no lixo” os pertences da bailarina-modelo. Não adiantará 

discutir com sua possível rival. Nina vai ter de “romper” com a filha doce-meiga de sua 

mãe e explorar (conhecer-se) o próprio corpo, masturbando-se, beijando-se, como quando 

“alucina” que é Lily que faz com ela ou contra ela. É Nina que está travando essa luta com 

ela mesma. Terá de enfrentar o que a “persegue”: a visão de seus machucados (mãos e pés), 

expressão de suas debilidades; a visão das rivais, expressão de não poder ser ela mesma. 

Como todos nós, precisa integrar o branco e o negro em si mesma. Não pode continuar 

sendo um espelho feito de vários pedaços, colagens de vários desejos (como o espelho de 

sua casa). “Joga no lixo” os seus bichos de pelúcia e ainda “quebra o espelho” do camarim. 
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Quebrou a imagem que construíra para si de si mesma. O feitiço que pôs sobre si mesma 

começa a sair: “tira” um galho de espinhos de sua alergia nas costas (infância), “tira” o 

pedaço de espelho de sua barriga, de “seu próprio umbigo”. Terá de integrar a “feia e má”, 

numa cena de “assassina e suicida”. É quando começa a poder ser, e isso é poder “ficar 

perfeita”: integrar o branco e o preto, como no balé das penas brancas e pretas que dançam 

sobre os créditos finais do filme. 

Ficha técnica de Cisne Negro 
Título original: Black Swan 

Lançamento: 2010 (EUA) 

Estúdio: Cross Creek Pictures, Phoenix Pictures 

Distribuidora: Fox Searchlight Pictures 

Direção: Darren Aronofsky 

Roteiro: Mark Heyman, Andres Heinz, John McLaughlin 

Produção: Scott Franklin, Mike Medavoy, Arnold Messer, Brian Oliver 

Duração: 103 min 
Gênero: Suspense 

Elenco: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey, Winona Ryder 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fox
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natalie_Portman
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vincent_Cassel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mila_Kunis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barbara_Hershey
http://pt.wikipedia.org/wiki/Winona_Ryder
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Fé e razão na obra de Marsílio Ficino: 
reconciliação possivel? 

Ênio José da Costa Brito1 

 

 

 

 

 

CARVALHO, Talyta Cristina de. Fé e razão na Renascença: o conceito de Deus na 

obra filosófica de Marsílio Ficino. Dissertação de mestrado em Ciências da Religião 

apresentada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2010. 

 

A história tem presenciado uma relação tensa entre fé e razão. Períodos marcados 

pelo diálogo são substituídos por períodos polêmicos de intensos debates. Talyta Cristina 

de Carvalho volta ao tema e, para estudá-lo, faz um recuo histórico ao período medieval. 

Elege a obra filosófica de Marsílio Ficino (1433-1499), conhecido comumente como 

cidadão florentino, mas que, na verdade, nasceu em Figline, no Vale do Arno, em 19 de 

outubro de 1433. Ficino, uma das figuras mais significativas da cultura italiana, viveu uma 

mudança de época com todos os seus desafios, tensões e esperanças. 

Intrigada com uma acusação corrente feita a Marsílio Ficino, de ter paganizado o 

Cristianismo ao estabelecer um diálogo entre a visão cristã e a visão grega de mundo, 

Carvalho elege uma nervura da obra ficiniana, o conceito de Deus, para verificar a hipótese 

da paganização. O conceito de Deus estudado por ela é apresentado pelo autor no Livro II 

da Teologia platônica.2 

Formula com clareza seu desafio: “[...] se o conceito de Deus em Ficino não for o 

conceito do Deus cristão, teremos, então, a confirmação da hipótese [paganização do 

                                                 
1 Professor titular do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e líder do Grupo de Pesquisa O Imaginário Religioso 
Brasileiro. 

2 FICINO, Marsílio. Platonic Theology. Massachusetts: Harvard University Press ,2001. Vol. I. 
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Cristianismo]; por outro lado, se o Deus encontrado em Ficino for o Deus cristão, a 

hipótese terá sido, portanto, invalidada”.3 

O leitor tem em mãos uma dissertação muito bem planejada e realizada com precisão 

cirúrgica, que em nenhum momento perde o seu foco. Uma bibliografia selecionada e 

pertinente respalda sua pesquisa. O tema por sua vez é desafiador, mas atual. Há poucos 

estudos sobre o conceito de Deus na obra de Marsílio Ficino. Além disso, pode-se dizer que 

a concepção moderna do homem foi lentamente gerada no período medieval. Um rápido 

olhar para o movimento renovador ocorrido no século XII revela traços seminais do perfil 

do homem moderno, traços esses reafirmados nos séculos XIII e XIV e confirmados no 

século XV. O século XVIII termina de fixar esses traços, que serão a matriz das concepções 

contemporâneas do homem nos séculos XIX e XX.4 

A problemática discutida por Carvalho localiza-se no coração dessa dinâmica. 

Sabe-se que o cenário intelectual do século XV era o das disputas filosóficas, ou seja, ainda 

bastante influenciado pela escolástica. E esse trabalho foi a forma que Ficino encontrou para 

combater, de maneira sistemática, os averroístas e os alexandristas na disputa acerca da alma: 

estes últimos declaravam que a filosofia era incapaz de provar os princípios centrais da fé, 

como a imortalidade da alma, por exemplo.5 

Ao longo da leitura, criei uma imagem para visualizar o texto: a de um rio retificado, 

o qual, para facilitar a navegação até a foz, exigiu a construção de três eclusas para transpor 

os desníveis da água: uma eclusa histórica, outra filosófica e, finalmente, uma eclusa 

teológica. No comentário, visitarei essa três eclusas, tecendo comentários e levantando 

tópicos para um possível diálogo com a autora. 

 

                                                 
3 CARVALHO, Talyta Cristina de. Fé e razão na Renascença: o conceito de Deus na obra filosófica 

de Marsílio Ficino. Dissertação de mestrado em Ciências da Religião apresentada na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2010. A partir de agora, será citado como Fé e 
razão na Renascença. Dissertação defendida publicamente no dia 1o de dezembro de 2010. 
Participaram da banca examinadora os professores Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé 
(orientador), Fernando José Amed e Ênio José da Costa Brito. 

4 Cf. VAZ, Henrique de Lima. Teologia medieval e teologia moderna. In: Escritos de filosofia. 
Problemas de fronteira. São Paulo: Loyola, 1986. p. 78-79. 

5 CARVALHO, Fé e razão na Renascença, p. 11. 
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Eclusa histórica 
O primeiro capítulo, intitulado “Filosofia do Renascimento: questões controversas”, 

tem como intencionalidade primeira oferecer ao leitor uma malha teórica limpa de ruídos e 

preconceitos, tendo em vista uma compreensão mais adequada da visão da filosofia de 

Deus em Marsílio Ficino. 

O capítulo coloca em pauta questões relacionadas com o Renascimento, o 

humanismo, a filosofia do Renascimento, a religião na Renascença, e convoca especialistas, 

como Jacob Burckhardt e Jean Delumeau,6 para tratarem da temática relativa ao 

Renascimento. Para discutir o acento humanista da filosofia do período renascentista, vale-

se da visão de autores como Paul Oskar Kristeller, Eugenio Garin e Hans Baron.7 

Burckhardt vê o Renascimento como o período histórico no qual ocorreu um 

desenvolvimento do indivíduo e a descoberta do mundo e do homem, contrapondo-se à 

ideia corrente do mero “redespertar da Antiguidade”; para Delumeau, o Renascimento foi 

um “momento de contradições” sem a ruptura tão decantada com a Idade Média. Após a 

análise desses e de outros pensadores que buscam uma compreensão aprofundada do 

Renascimento, a autora aponta para um dado consensual: “O que é patente nesse campo de 

estudos é a concepção de que o Renascimento foi um período de transição com uma cultura 

que lhe foi peculiar e que, de alguma forma, lançou as sementes de um novo momento na 

história da civilização, que ficou conhecido como Modernidade”.8 

Duas questões ocupam posição de destaque quando se trata de filosofia do 

Renascimento: a questão do antropocentrismo e do humanismo. Para Kristeller, não há 

novidade do ponto de vista histórico-filosófico com relação à perspectiva antropocêntrica. 

Ele não nega o acento antropocêntrico ocorrido no período, mas a novidade do mesmo.9 

Quanto à espinhosa questão relacionada com o conceito de humanismo na filosofia 

do Renascimento, relembra que o problema começa com o próprio termo. A palavra 

“humanismo” foi criada no século XIX, em 1808, pelo educador alemão F. J. Niethammer, 
                                                 

6 BURCKHARDT, Jacob. A cultura do Renascimento na Itália. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003. DELUMEAU, Jean. A civilização do Renascimento. Lisboa: Editorial Estampa, 1994. v. I. 

7 KRISTELLER, Paul Oskar. Renaissance Concepts of Man and Other Essays. New York: Harper & 
Row Publishers, 1972. BARON, Hans. The Crisis of the Early Italian Renaissance. New Jersey: 
Princeton University Press, 1966. 

8 CARVALHO, Fé e razão na Renascença, p. 19. 
9 Ibid., p. 21. 
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para indicar a ênfase que se dava ao estudo dos clássicos latinos e gregos no Ensino 

Fundamental e Médio em contraposição ao ensino mais técnico.10 Carvalho acolhe a 

posição de Kristeller: 

[...] o humanista [do período do Renascimento] é um estudioso dos clássicos, não 

institucionalizado (na medida em que pode ser tanto um tutor que ensina as studia 

humanitatis quanto um estudante dessas disciplinas) e que possui preocupações de ordem 

literária. O filósofo, por sua vez, também é um estudioso dos clássicos (daí a confusão), mas 

que, pelo menos em algum momento, esteve dentro de uma instituição de ensino 

(preferencialmente uma universidade) e faz sua leitura dos clássicos motivado por questões 

principalmente metafísicas (embora não somente).11 

Carvalho justifica a construção dessa eclusa histórica relembrando que, 

em razão dos estudos nessa área serem escassos em nosso país [...], não poderíamos partir 

diretamente para a discussão de Marsílio Ficino sem antes esclarecermos as principais 

categorias e terminologias utilizadas no campo de estudos da Renascença, assim como 

apresentar as controvérsias e questões que costumam permear os trabalhos ligados a esse 

período histórico.12 

Uma sólida pesquisa histórica lastreia as discussões apresentadas no capítulo, que 

concilia erudição e clareza ao encaminhar as diversas controvérsias em torno dos principais 

conceitos. No entanto, um leitor pouco afeito aos temas trabalhados no capítulo gostaria de 

receber algumas informações para se situar melhor nas temáticas discutidas. Algumas notas 

de rodapé poderiam solucionar. 

A título de exemplo, faço algumas sugestões. Na página 18, no segundo parágrafo, ao 

discutir a relação da Idade Média com a Antiguidade, faz referência ao “Renascimento 

Carolíngio ou a primeira Renascença”. Pois bem, o Renascimento Carolíngio só ocorreu 

graças à preservação de um tesouro cultural, apesar das guerras e destruições ocorridas ao 

longo do tempo. Se tivesse acontecido um hiato total entre o mundo antigo e o mundo 

medieval, os monges irlandeses convocados no século IX por Carlos Magno nada poderiam 

                                                 
10 Ibid., p. 23. 
11 Ibid., p. 29. 
12 Ibid., p. 15-16. 
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ter feito. A essa primeira Renascença seguiram-se as dos séculos XII e XIII. No entanto, 

apenas a do século XIV apropriou-se do nome.13 

Para Vaz, 

a partir do século XII, finalmente, quando a Idade Média começa a organizar-se política, 

social e economicamente na incipiente sociedade urbana e nos primeiros Estados nacionais, 

já podia mostrar nas suas escolas, que se preparam para tornarem-se as primeiras 

universidades, uma vigorosa vida intelectual.14 

Quando abre a questão acerca da continuidade ou da ruptura, agora entre Idade Média 

e Renascimento, pode oferecer ao leitor um dado importante. O pecado original de muitos 

pensadores que defendem a ruptura radical entre Idade Média e Renascimento, que 

absolutizam a ênfase antropológica do Renascimento, está no fato de não distinguirem entre 

dimensão sacra e dimensão teológica presentes na civilização medieval. 

Essa distinção é basilar para uma adequada compreensão das relações entre mundo 

medieval e mundo moderno. Rotula-se a Idade Média como civilização sagrada no sentido 

pleno, o que não é verdade. Estudos e pesquisas mais recentes têm mostrado que boa parte 

da população da Idade Média vivia imersa num mundo sagrado, mas as elites letradas, 

responsáveis pela elaboração de uma teologia elaborada sob a égide da razão grega, se 

distanciavam dessa visão de mundo. 

A teologia medieval ostentava na sua agenda questões que envolviam o universo, o 

conteúdo da fé, uma fé sempre interrogante, e o próprio Deus. Impressionam o estudioso do 

século XXI as questões que marcaram profundamente a reflexão teológica medieval: “Cur 

Deus homo?” [“por que Deus se fez homem?”]; “cur homo?” [“por que o homem?”] e “cur 

homo Deus?”.15 

Ao abrir a discussão sobre a filosofia da Renascença, página 34, faz referência aos 

averroístas sem ter introduzido a figura de Averróis (1126-1198). Esse grande comentador 

de Aristóteles fez duas grandes opções intelectuais na vida: a de eleger Aristóteles como 

                                                 
13 Cf. VAZ, Teologia medieval e teologia moderna, p. 78. 
14 Ibid. 
15 Cf. Ibid., p. 82. 
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modelo de uma filosofia racional e a de rejeitar como opinião ou mito todas as afirmações 

incompatíveis com o aristotelismo mais literal e estrito.16 

Por que a insistência nessa breve apresentação? A razão é simples: a Falsafa, a 

filosofia árabe, só recentemente começa a ser estudada entre nós graças a trabalhos 

precursores como o de Miguel Attie Filho, Rosalie Helena de Souza, Cecília Cintra 

Cavaleiro de Macedo e alguns outros pesquisadores.17 

Já no final do capitulo primeiro, na página 44, traz uma citação de Kristeller na qual 

há uma referência ao século XII. Quero lembrar que o século XII ocupa um lugar próprio 

na história da filosofia medieval. Compreendê-lo bem é perceber as especificidades e os 

ritmos da filosofia medieval. 

Estamos diante de um século marcado por inúmeras mudanças: crescimento 

demográfico e urbano; novas formas de poder senhorial; modificações introduzidas nas 

formas de vida religiosa; regresso à vida monástica; criação de instituições escolares 

(claustrais, catedralícias, comunais, pessoais); mudanças no conteúdo das artes; gosto e 

reflexões sobre o conteúdo da fé. O século XII é um período de renovação com forte 

consciência de continuidade, no qual a vida intelectual se torna complexa.. 

Uma palavra antes de finalizar a visita à primeira eclusa. Carvalho realizou um 

sugestivo resgate de categorias importantes para a continuidade da pesquisa, resgate 

possível porque os interlocutores com os quais dialogou recolocam esses conceitos dentro 

da visão de mundo no qual foram gerados. 

No conjunto, senti falta de uma explicitação maior do substrato teológico presente nas 

entrelinhas da operação de resgate realizada pela autora. Não se pode esquecer que, naquele 

                                                 
16 “Comentador por excelência de Aristóteles, como o conhecerá a Idade Média, e um dos pensadores 

cuja influência em todo o curso da filosofia ocidental posterior é das mais vastas e profundas, ainda 
que frequentemente implícita. Ele inaugura, com efeito, no mundo cultural islâmico essencialmente 
religioso, um tipo de racionalismo que, transplantado em solo cristão e multiplicado aí sob mil 
formas, irá ser uma das constantes da cultura ocidental moderna.” VAZ, Henrique de Lima. 
Fisionomia do século XIII. In: Escritos de filosofia. Problemas de fronteira. São Paulo: Loyola, 
1986. p. 15. 

17 Ver: ATTIE FILHO, Miguel. Falsafa. A filosofia entre os árabes; uma herança esquecida. São 
Paulo: Palas Athena, 2002. Os sentidos internos em Ibn Sina (Avicena). Porto Alegre: Editora 
PUCRS, 2000. PEREIRA, Rosalie Helena de Souza. Avicena; a viagem da alma. Uma leitura 
gnóstico-hermética de Havy Yaqzan. São Paulo: Perspectiva/Fapesp, 2002. MACEDO, Cecília 
Cintra Cavaleiro de. Metafísica, mística e linguagem na obra de Schlomo Ibn Gabiron (Avicebron): 
uma abordagem bergsoniana. Tese de doutorado em Ciências da Religião apresentada na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006. 
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período histórico, a filosofia é serva da teologia e a teologia deve ser entendida como forma 

de cultura da Idade Média. 

Capítulo importante não só para uma compreensão mais densa do período medieval, 

como também para ajudar a superar visões redutivas do período medieval, tão presentes 

ainda no nosso meio. 

Eclusa filosófica 
No capítulo segundo, intitulado “A filosofia de Marsílio Ficino – Uma metafísica de 

tributos à tradição”, tem-se a apresentação dos principais conceitos da filosofia do autor 

estudado. No entanto, antes de apresentar os conceitos propriamente ditos, a autora passa 

pelos seguintes tópicos: “Biografia: vida familiar e influências paternas”; “A Academia 

Platônica de Florença – Um debate inacabado” e “O platonismo de Marsílio Ficino”. Em 

seguida, passa à exposição da ontologia de Marsílio Ficino, explicitando os conceitos de 

ser, pensamento, hierarquia e causalidade. 

Nas palavras da autora: “Por último, fizemos uma discussão ontológica que partiu de 

Parmênides e passou pelas heranças conceituais de Ficino, a saber, Platão, Aristóteles e 

Santo Tomás de Aquino, fiando-nos sempre que possível na própria letra do filósofo cuja 

teoria era apresentada”.18 

A epígrafe escolhida para ilustrar o capítulo é uma autêntica estrela guia para a leitura 

do mesmo: 

O neoplatonismo é essencialmente um método para ascender a uma realidade inteligível e 

uma construção ou descrição dessa realidade. O erro maior que se pode cometer é o de 

acreditar que essa realidade tem por função essencial explicar o sensível: o neoplatonismo 

trata, antes de mais nada, de passar de uma região onde o conhecimento e a felicidade são 

impossíveis a uma região onde são possíveis [...] (Émile Bréhier).19 

Toda epígrafe tem uma dupla função: a de esclarecer e antecipar o texto que ela 

antecede e, ao mesmo tempo, criar um enigma para o leitor. A epígrafe escolhida pela 

autora cumpre bem o papel que lhe é próprio. 

                                                 
18 CARVALHO, Fé e razão na Renascença, p. 75. 
19 Ibid., p. 47. 
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Ao longo da leitura do capítulo segundo, uma questão retornou com insistência: quais 

os elementos cristãos da filosofia de Marsílio Ficino? Penso que uma primeira pista é 

pensar numa nova intuição espiritualista do real desse filósofo platônico. Pode-se apontar, 

também, a concepção de criação e as características do Uno ficiniano. Para Ficino, as coisas 

“ex Deo manant”, mas essa emanação não é platônica “stricto sensu”. O Deus cristão cria o 

mundo e o ama como sua criatura. 

Pode-se acrescentar, ainda, que o ser finito se salva do absoluto desvalor no qual 

tinha sido lançado pela metafísica clássica e passa a ser visto como criatura de Deus, digno 

do amor. Os seres finitos devem amar-se em Deus e o vínculo do seu amor, a caridade, se 

coloca como a lei que é o fundamento do Reino de Deus. 

No capítulo, a questão da relação razão e fé já se apresenta de modo explícito. 

Portanto, olhar o contexto no qual Ficino tentará estabelecer nexos entre ambas pode 

ser interessante para o leitor. O processo de dissolução da escolástica medieval iniciado 

com Duns Scotus (1265-1308) encontrou no pensamento de Guilherme de Ockham (c. 

1288-c. 1348) o seu desenvolvimento final, com a tese da separação não só entre a fé e a 

razão, como entre a filosofia e a teologia. Fato relembrado muito bem pela autora em vários 

momentos da dissertação. Seria importante pontuar que tal separação se estende também 

aos poderes do papa e do imperador, da Igreja e do Estado. 

Apontar para esta segunda dimensão da separação é chamar a atenção para o 

posicionamento político tão presente na época e no pensamento de Guilherme de Ockham. 

Para ele, esse posicionamento político coroa naturalmente a desagregação teórica dos 

fundamentos que sustentavam o mundo medieval. 

O reflexo dessa separação na relação fé e razão é instantâneo. As verdades da 

revelação, objeto da teologia, têm a fé como único fundamento, sendo inútil o recurso à 

razão para reforçá-las ou esclarecê-las. Carvalho relembra bem que 

o conflito de Marsílio Ficino era de ordem moral e religiosa. Ficino tinha em péssima conta a 

trajetória autônoma que a filosofia começara a traçar em relação à religião [teologia] nos 

primórdios do Renascimento. Segundo o filósofo, a solução que evitaria as consequências 

desastrosas desse percurso de dissociação dava-se no restabelecimento de Platão.20 

                                                 
20 Ibid., p. 12. 
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Profundamente cristão, mas cansado dos esquemas aristotélicos nos quais se 

enrijecera a escolástica, vê no retorno à filosofia platônica e ao neoplatonismo a 

possibilidade de salvar a teologia. Sentimento, por sinal, partilhado por muitos no período. 

Ficino toma corajosamente esse caminho. A diuturna meditação dos textos platônicos 

levou-o a uma maturidade espiritual. Uma de suas atividades na Academia foi a tradução da 

obra platônica. 

Eclusa teológica 
No capítulo terceiro, “O Deus de Marsílio Ficino”, a autora realiza um trabalho 

artesanal, minucioso, marcadamente analítico, estabelecendo pontes com o capítulo 

segundo (“A filosofia de Marsílio Ficino – Uma metafísica de tributos à tradição”). O 

capítulo proporciona um contato direto com o texto de Ficino, levando o leitor a sentir um 

pouco do sabor e do saber do texto medieval. Ilustra as questões com belas passagens. 

Para exemplificar, trazemos uma na qual Ficino discute como e por que Deus age, e, 

para explicar que Deus age através de seu entendimento apenas se sua vontade consentir, 

apresenta cinco provas. A citação é retirada da quinta prova: 

[...] o fim é algo bom e move a causa em movimento. Mas nada pode pertencer à mesma 

ordem de Deus exceto Deus. Deus não é escravo do bem fora de si mesmo. Pois o bem 

universal nunca é escravo de um bem particular. Além disso, Deus não é movido por outrem. 

Se a finalidade de Deus é sua própria bondade, Deus, à sua própria maneira, deseja e ama sua 

própria bondade. Mas uma vez que Deus é intelectual e sua bondade é inteligível, ele a ama 

com um amor intelectual. Esse amor envolve a vontade. Deus, portanto, quer a si mesmo. Ele 

quer a si mesmo como seu próprio fim e como o fim de tudo mais. Mas a atividade em 

relação às coisas que são direcionadas para o fim salta da vontade para o fim. Então, a 

vontade divina, como diz Platão no Timeu , é o inicio de todas as coisas criadas.21 

O texto coroa uma reflexão desenvolvida pela autora na qual comenta “que Deus age 

criativamente não para suprir necessidade alguma da natureza ou entendimento. Deus cria 

as coisas por imposição de sua vontade”.22 

                                                 
21 Ibid., p. 102. 
22 Ibid. 
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Como mostramos, as questões vão sendo ilustradas com belas passagens de Ficino, 

que aqui e ali merecem um comentário mais amplo para explicitar o rico conteúdo das 

mesmas. 

Carvalho apresenta o caminho a ser trilhado: “[...] nossa abordagem do conceito de 

Deus, deverá seguir o percurso efetuado pelo próprio filósofo no Livro II da Teologia 

platônica, de modo que nos fiaremos quase que exclusivamente na própria letra do autor”.23 

Dois temas presentes no capítulo chamam a atenção do leitor. Primeiro, o tema 

antropológico, relacionado com a visão de ser humano de Ficino. Seria o ser humano um 

microcosmo? Quando se pensa na função da alma para Ficino, a pergunta feita acima é 

pertinente. Ele compreende a alma como “copula mundi”, “vera universorum connexio”, 

onipresente, justamente porque tudo existe no cosmo animado. A alma humana, partícipe 

da natureza divina, da alma universal, está colocada entre o eterno e o tempo. 

Discutindo a teoria do pecado, Carvalho afirma que não se pode atribuir ao autor a 

ideia de haver no homem uma potencialidade infinita para a perfectibilidade. Afirmação 

que nos traz de volta à temática antropológica. 

O segundo tema é mais instigante, relaciona-se com a concepção mesma de Deus. Os 

subitens do capítulo nos dão o roteiro: “Uma defesa do monoteísmo”; “A onipotência 

divina”; “Um Deus generoso”; “A vontade de Deus”; “Um Deus livre e necessário” e 

“Deus é perfeito”. 

Na esteira de Kristeller, a autora acolhe a ideia de que na discussão sobre os conceitos 

de perfeição, bondade e Deus Ficino leva sua visão ontológica até as últimas 

consequências. 

Não obstante, também é possível perceber um movimento circular na reflexão [de Ficino]: o 

que surge como premissa no começo retorna como conclusão ao final: a realidade encontra o 

fundamento e a justificativa de sua existência no bem, esse bem surge como causa suficiente 

tanto da realidade quanto do que é apenas possível, na medida em que Deus é o autor de todo 

bem no mundo enquanto realidade, sua bondade perfeita também é a causa de sua própria 

existência perfeita.24 

                                                 
23 Ibid., p. 86. 
24 Ibid., p. 102. 
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Tema que desperta a curiosidade do leitor, que gostaria de perguntar: em que o Deus 

[concepção de Deus] de Ficino se distingue do Uno, do “Deus” platônico, neo-platonico? 

Entre outros pontos, pode-se relembrar que o Deus de Ficino é pessoa, que na sua 

infinitude conhece o todo em si, sendo causa primeira. O “Deus” platônico é o Uno 

simplicíssimo, absolutamente impessoal. O “Deus” neo-platonico permanece feliz na sua 

solidão, não cuida do mundo que ele criou. O Deus de Ficino ama as suas criaturas, 

ilumina-as, concede a elas a graça e ele mesmo se encarna, tornando-se o Homem-Deus. 

Pode-se lembrar, ainda, que, para Plotino, o amor é ascendente, leva o homem a Deus. Para 

Ficino, é também descendente, de Deus aos homens. 

Pontuações finais 
O longo curso percorrido por Talyta Cristina de Carvalho chega à foz tendo 

ambientado histórica, filosófica e religiosamente o período da Renascença, com suas 

escolas filosóficas, passando, em seguida, pelo fatos marcantes da carreira intelectual de 

Ficino e seu trabalho intelectual na Academia Platônica de Florença, priorizando suas 

reflexões ontológicas. Seu leitor, tendo passado pelas eclusas histórica e filosófica, está 

apto para ser alçado pela terceira eclusa e navegar pela águas teológicas. Da vastidão 

teológica Carvalho escolhe temas marcantes do pensamento ficiniano, como a teoria do 

pecado, a redenção, a cristologia, a visão do homem, finalizando com o conceito de Deus. 

Tendo chegado à foz, é hora de recolher os frutos da navegação: a filosofia ficiniana é 

fundamentalmente cristã, fundamenta-se na revelação, recorre à razão apenas para expor o 

conteúdo da fé. “Em uma filosofia cristã, o monoteísmo se estabelece como o princípio dos 

princípios, e tal concepção exige logicamente que, se há apenas um Deus, tudo deve se 

referir a ele”,25 relembra-nos Carvalho. 

O conceito de Deus em Ficino é o do Deus cristão, do Deus bíblico, o Deus de 

Moisés. Ficino, mesmo num diálogo profundo com a filosofia grega, não paganiza o 

Cristianismo. 

Talyta Carvalho, na sua dissertação, concilia rigor acadêmico e perspectiva didática 

com rara habilidade, além de abrir inúmeras janelas para futuras pesquisas, dando, ainda, 

uma contribuição significativa para os estudos de filosofia da religião. Fé e razão na 

                                                 
25 Ibid., p. 113. 
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Renascença: o conceito de Deus na obra filosófica de Marsílio Ficino merece ser lido por 

todos aqueles que se interessam por conhecer um pouco mais de filosofia da religião e 

gostam de pensar sobre questões que povoam corações e mentes humanas. 
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Afonso M. L. Soares é teólogo e cientista da religião, com pós-doutorado em 

Teologia pela PUC-Rio e livre-docência defendida na PUC-SP. Leciona e pesquisa no 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião da PUC-SP. Exerceu 

mandato trienal (2007-2010) como presidente da Sociedade de Teologia e Ciências da 

Religião do Brasil (Soter) e é vice-presidente (2008-2011) da International Network of 

Societies for Catholic Theologies (INSeCT). 

A presente obra faz parte da Coleção Temas do Ensino Religioso, lançada por 

Paulinas Editora com o objetivo de sistematizar, na ótica do fenômeno religioso, a proposta 

para a identidade do Ensino Religioso, assim como estabelecer relações entre a prática 

pedagógica de educadores(as) que trabalham com o Ensino Religioso com os(as) 

pesquisadores(as) da Ciência da Religião. 

O autor enfatiza que foram várias as concepções que permearam a construção da 

identidade do Ensino Religioso (como componente curricular) ao longo da república 

brasileira. Mas no regime republicano foi sendo construído um componente curricular no 

sistema educacional que valoriza a pluralidade cultural religiosa de sua população em vista 

da formação do cidadão. Nesse enfoque, o modelo da Ciência da Religião é o único 

habilitado a sustentar a autonomia epistemológica e pedagógica do Ensino Religioso. 

Por meio de uma linguagem de fácil compreensão e interação com o leitor, o autor 

aborda em sua obra seis capítulos, assim distribuídos: 

No primeiro capítulo, o autor procura distinguir e classificar (valendo-se de filósofos 

e cientistas da religião) os diversos conceitos sobre religião para, assim, melhor definir ou 

compreender o objeto da Ciência da Religião. 
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O segundo capítulo apresenta uma análise do que é específico da Ciência da Religião, 

a aproximação científica ao fenômeno religioso. 

No terceiro capítulo, o autor procura delimitar e diferenciar a teologia da Ciência da 

Religião, estabelecendo seus equívocos e limites no estudo da religião. Ao mesmo tempo, 

apresenta uma proposta alvissareira sobre uma possível análise conjunta, respeitando os 

limites dessas áreas do conhecimento para melhor compreensão do fenômeno religioso. 

O autor, no quarto capítulo, descreve um breve histórico da antropologia da religião, 

da história das religiões, da sociologia da religião e da psicologia da religião com a 

intenção de aprofundar a compreensão da Ciência da Religião e de seus elementos básicos, 

bem como a importância de reconhecer a interdisciplinaridade na análise da religiosidade. 

No quinto capítulo, apresentam-se elementos históricos para que o leitor se 

fundamente sobre as origens históricas da Ciência da Religião e a situação desta no Brasil; 

uma área de conhecimento que ainda está em construção. 

Por fim, o último capítulo apresenta os três modelos de Ensino Religioso: o 

catequético, o teológico e o da Ciência da Religião, destacando suas especificidades quanto 

à cosmovisão, ao contexto político, à fonte, ao método, à afinidade, ao objetivo, à 

responsabilidade e aos riscos. 

A partir dessa análise, evidencia-se que, no contexto atual, diante das mudanças que 

vêm ocorrendo no Brasil no campo religioso (diversidade religiosa e pluralismo religioso), 

o Ensino Religioso deve ser trabalhado na perspectiva da Ciência da Religião, isto é, a 

Ciência da Religião é a base epistemológica, é a área de conhecimento pertinente ao Ensino 

Religioso. 

Para tal, faz-se necessário investir na formação de docentes para o Ensino Religioso, 

bem como em publicações de obras em que os(as) autores(as) ofereçam subsídios para 

estabelecer relações entre a Ciência da Religião e o Ensino Religioso. Assim como 

fundamentações teóricas relacionadas com a prática pedagógica, para que os(as) 

educadores(as) percebam que tal concepção permite compreender que o Ensino Religioso é 

a transposição didática dos resultados alcançados pela Ciência da Religião. 

Aqui vale destacar que o sentido da transposição didática é a transformação do objeto 

do conhecimento científico, por meio do processo de ensino-aprendizagem, em objeto de 

conhecimento escolar. A construção e reconstrução do conhecimento se efetiva a partir da 
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relação entre sujeito e objeto. Na nossa discussão, o sujeito é o(a) educando(a) e o objeto, o 

fenômeno religioso. Por isso a importância da seleção de conteúdos e estratégias 

metodológicas avaliativas que possibilitem inter-relacionar o conhecimento acadêmico com 

o contexto dos(as) alunos(as), e as características ou demandas específicas de cada série. 

Podemos observar, por meio da sucinta descrição da abordagem de cada capítulo, que 

a presente obra é de grande relevância para o desenvolvimento científico, pois é a primeira 

que procura explicitar a relação teórica entre o Ensino Religioso e a Ciência da Religião. 

Para tanto, o autor traça um caminho de fundamentação teórica que leva o(a) leitor(a) 

a compreender o significado e a contribuição das religiões ao mundo contemporâneo e, 

consequentemente, a uma releitura do fenômeno religioso a partir da ótica da Ciência da 

Religião. Assim, a fundamentação epistemológica e metodológica do Ensino Religioso, 

bem como a formação docente, deve ser subsidiada na/pela Ciência da Religião. 

Tal justificativa se dá com a afirmação de que essa abordagem, valendo-se da 

cientificidade que lhe é própria, possibilita compreender o fenômeno religioso na sua 

totalidade, essência e complexidade por meio de um enfoque multidisciplinar, que busca 

dialogar e estabelecer interfaces com a história, a sociologia, a antropologia e a psicologia 

da religião, contemplando, ao mesmo tempo, o olhar da educação. Também contribui para 

a formação da cidadania, pois propicia a prática do respeito, do diálogo inter-religioso e do 

ecumenismo entre as religiões. 

A obra apresenta contribuição inovadora para o campo do conhecimento, pois leva o 

leitor a perceber que a Ciência da Religião pode subsidiar a formação de pesquisadores 

multidisciplinares, em especial o docente de Ensino Religioso. Fato que certamente 

favorece o aprofundamento teórico e a qualificação pedagógica nesta área do 

conhecimento. 

Enquanto pesquisadora da produção de conhecimento do Ensino Religioso, na área 

dos livros publicados no Brasil no período de 1995 a 2010, afirmo que, após analisar 

setenta e sete obras (elaboradas na perspectiva de sistematização da identidade teórica do 

Ensino Religioso), levando em consideração a avaliação qualitativa do conteúdo 

(relevância, inovação e potencialidade de impacto), percebi um aspecto significativo 

propiciado pela pesquisa de que temos carência de publicação sobre a formação de 

professores. Poucas obras sistematizam os aspectos pedagógicos e metodológicos desta 
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área de conhecimento, e há um grande déficit de autores que propõem uma estrutura 

curricular subsidiada pela Ciência da Religião. 

Compreende-se tal fato, pois a adoção da Ciência da Religião no Brasil, como base 

para fundamentar teórica e metodologicamente a prática do Ensino Religioso, ainda está em 

processo de construção. Como afirma o autor, o processo que culmina com a adoção da 

Ciência da Religião como base epistemológica do Ensino Religioso apenas engatinha. 

Jogam contra ele as velhas práticas de Ensino Religioso consolidadas, os interesses 

políticos das Igrejas e o despreparo dos próprios gestores públicos. 

Contudo, podemos destacar que recentemente, com a expectativa da escolarização do 

Ensino Religioso, enquanto componente curricular e com a criação dos cursos de 

licenciatura, emerge a tendência de uma nova concepção para o Ensino Religioso, por meio 

da produção e publicação de artigos de trabalhos acadêmicos apresentados em eventos, 

livros resultantes de dissertações e teses. 

Penso que, a título de ilustração, vale socializar os dados da pesquisa que realizei a 

partir da listagem dos conteúdos expressos nos livros caracterizados sob a perspectiva da 

inovação e relevância. Elaboramos uma subcategorização para dar uma ideia dos temas 

principais que se têm refletido na área de conhecimento do Ensino Religioso. São eles: 

aspectos da aprendizagem; temas para orientar o conteúdo e a estrutura curricular; 

fundamentos filosóficos e pedagógicos (ensino, psicologia, segmentos escolares, 

antropológico-cultural); história e concepções do Ensino Religioso, assim como da 

legislação nacional e regional desta disciplina; metodologia e dinâmicas que 

operacionalizam o cotidiano da sala de aula; livros didáticos; Ensino Religioso na 

perspectiva confessional; defesa da questão sobre a laicidade; formação de professor(a). 

Localizamos, também, livros com temáticas diversas, resultantes de anais publicados para 

registrar os eventos sobre o Ensino Religioso. Alguns livros podem ser indicados em mais 

de uma categoria, especialmente as obras organizadas, ou com temáticas híbridas, 

envolvendo, por exemplo, aspectos da história e dos fundamentos. 

Partilho aqui, também, a minha experiência profissional de vinte e seis anos de 

magistério, dos quais doze anos atuei como professora e supervisora da área de Ensino 

Religioso em uma escola particular, no sentido de reforçar a carência de obras que abordem 

a fundamentação epistemológica do Ensino Religioso, a formação específica do professor e 
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materiais didáticos que abordem o fenômeno religioso com base na Ciência da Religião, 

para apoiar a ação docente e discente. 

Assim, a leitura desta obra é de suma importância para a formação de educadores(as) 

para o Ensino Religioso, pois, como já foi destacado, o autor propicia de forma muito 

didática uma fundamentação teórica, a fim de que o(a) leitor(a) perceba a importância de 

trabalhar o Ensino Religioso sob a perspectiva da Ciência da Religião. A partir do 

momento que se descobre e reconhece a importância de um fato ou situação-problema, 

inicia-se o olhar investigativo, atitude que desencadeia o processo da pesquisa e, 

consequentemente, o avanço do conhecimento científico! 
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