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Nossa	solidariedade	a	Andrés	Torres	Queiruga	
Esta	 edição	 julina	 de	 Ciberteologia	 sai	 com	 uma	 motivação	 extra:	 a	 oportuna	 e	 solidária	
homenagem	que	 decidimos	 prestar	 a	 um	 dos	 principais	 teólogos	 da	 atualidade,	 o	 pensador	
galego	 Andrés	 Torres	 Queiruga.	 A	motivação	 imediata	 para	 este	 destaque	 foi	 a	 Notificação	
emitida	em	março	deste	ano	pela	Conferência	Episcopal	Espanhola	sobre	algumas	obras	deste	
conhecido	teólogo	galego.	

A	 repreensão	 a	 um	 teólogo	 e/ou	 a	 discussão	 de	 suas	 teses	 e	 métodos	 de	 pesquisa	 é	
perfeitamente	cabível	e	usual.	O	que	estranha	nesse	episódio	é	mais	a	maneira	como	todo	o	
processo	 de	 repreensão	 se	 desenrolou.	 A	 única	 resposta	 que	 podemos	 dar	 ao	 evento	 é	
justamente	a	de	abrir	espaço	para	a	discussão	e	o	estudo.	

Por	ironia,	a	experiência	de	ler	um	livro	desse	autor	é	sempre	a	de	que	se	está	na	companhia	
de	 alguém	 com	 quem	 podemos	 entabular	 um	 diálogo	 franco,	 respeitoso	 e	 sem	 falsas	
concessões.	 Permeia	 sua	 reflexão	 uma	 busca	 incessante	 do	 sentido	 histórico	 das	 ideias,	
principalmente	 daquelas	 teológicas.	 Busca	 que	 se	 traduz	 em	 volta	 obediente	 (ob-audire)	 à	
Tradição	para	de	novo	redizê-la,	na	liberdade	e	no	diálogo	com	a	cultura,	nas	categorias	deste	
tempo.	

Em	fases	delicadas	como	a	que	vive	hoje	o	cristianismo	institucional,	quando	dilemas	enormes	
se	colocam	à	frente	dos	cristãos	modernos	e,	ao	mesmo	tempo,	ventos	restauradores	sopram	
de	maneira	 preocupante	 nos	meios	 eclesiásticos,	 é	 sempre	 um	 alento	 poder	mergulhar	 em	
produções	 de	 alto	 quilate,	 cujo	 escopo	 seja	 oferecer,	 na	 gratuidade,	 uma	 fé	 expressa	 em	
categorias	atuais.	

Fica,	 então,	 a	 dica:	 a	 obra	 que	 parece	 fundamental	 para	 compreender	 os	 desdobramentos	
ulteriores	 do	 pensamento	 queiruguiano	 é	 Repensar	 a	 revelação:	 a	 revelação	 de	 Deus	 na	
realização	 humana.	 A	 primeira	 experiência	 a	 permear	 todo	 o	 seu	 projeto	 é	 a	 de	 estarmos	
todos,	a	 inteira	humanidade,	mergulhados	no	amor	desmesurado	de	um	Deus	que	se	nos	dá	
sempre	 e	 plenamente.	 Toda	 cultura,	 toda	 tradição	 religiosa	 é	 uma	 autêntica	 e	 verdadeira	
tentativa	 de	 resposta	 a	 quem	 primeiro	 nos	 amou.	 E	 seu	 amor	 não	 se	 exaure,	 nem	mesmo	
quando	(e	se)	a	nossa	resposta	for	negativa.	Ainda	assim	–	e	para	dizê-lo	à	moda	de	Juan	Luis	
Segundo,	um	dos	primeiros,	entre	nós,	a	chamar	a	atenção	para	a	reflexão	de	Torres	Queiruga	
–	 teria	 sido	 vitorioso	 o	 projeto	 divino	 de	 criar	 autênticos	 interlocutores	 e	 não	meros	 robôs	
programados	para	servi-lo.	



A	segunda	 intuição	presente	em	sua	abordagem	da	revelação,	e	que	qualifica	a	nota	original	
da	obra,	consiste	no	reconhecimento	da	palavra	revelada	como	“maiêutica	histórica”,	a	saber,	
como	“palavra	que	ajuda	a	dar	à	luz	a	realidade	mais	íntima	e	profunda	que	já	somos	pela	livre	
iniciativa	 do	 amor	 que	 nos	 cria	 e	 nos	 salva”.	 Nada	 de	 nosso	 podemos	 dar,	 afinal,	 mas	 tão	
somente	 tornar	 evidente,	 com	 nosso	 testemunho	 comunitário,	 aquilo	 que	 já	 pertence	 de	
direito	 a	 todo	 ser	humano.	A	maiêutica,	 entretanto,	 é	histórica;	 pois,	 afinal,	 “a	 revelação	 se	
realiza	incorporando	em	si	a	carne	e	o	sangue	do	esforço	humano”.	

Portanto,	 o	 que	 se	 ganha	 em	 humanização,	 ganha-se	 em	 revelação.	 E	 nesse	 espírito	 de	
diálogo,	 o	 texto	 que	 abre	 a	 seção	 de	 Artigos	 de	 Ciberteologia	 –	 Para	 alén	 da	 oración	 de	
petición	–	foi-nos	gentilmente	cedido	pelo	próprio	Torres	Queiruga.	Ele	deverá	sair	em	breve,	
com	pequenas	 alterações,	 como	 capítulo	 do	próximo	 livro	do	 autor,	mais	 testemunhal,	 cujo	
título	provisório	é	“Alguém	assim	é	o	Deus	em	quem	eu	creio“.	Mantivemos	a	 língua	original	
do	 artigo,	 em	 galego,	 para	 que	 a	 publicação	 também	 faça	 às	 vezes	 de	 uma	 homenagem	
estendida	a	todo	o	povo	galego,	de	cuja	língua	e	cultura,	sem	dúvida,	também	descendemos.	

Alonso	 Gonçalves,	 que	 já	 nos	 brindara	 anteriormente	 com	 o	 texto	 “Deus	 absolvido:	 a	
contribuição	de	Andrés	Torres	Queiruga	para	o	problema	do	mal”[†],	apresenta	neste	número	
o	 trabalho	 “A	 letra	mata.”	 A	 contribuição	 de	 Andrés	 Torres	 Queiruga	 para	 uma	 leitura	 não	
fundamentalista	da	Bíblia,	em	que,	depois	de	considerar	que	a	hermenêutica	protestante	faz	
uso	do	texto	bíblico,	com	raras	exceções,	em	viés	fundamentalista,	quando	a	revelação	divina	
é	tomada	a	partir	do	texto	e	não	antes	dele,	o	artigo	procura	abordar	a	perspectiva	revelação-
Bíblia	em	Andrés	Torres	Queiruga	e	sua	contribuição	para	uma	leitura	bíblica	que	contemple	o	
contexto	da	comunidade	de	fé.	

A	seção	inclui	ainda	um	trabalho	de	Taciane	Jaluska	e	Sérgio	Junqueira	sobre	As	possibilidades	
de	educação	em	espaços	não	formais	por	meio	do	turismo	educacional.	

A	seção	de	Notas,	após	apresentar	um	texto	do	prof.	Ênio	José	da	Costa	Brito,	que	repercute	o	
lançamento	do	livro	“Umbanda	sertaneja.	Cultura	e	religiosidade	no	sertão	norte	mineiro”,	de	
Cristina	Borges	(Notas	para	a	leitura	de	um	texto	sobre	a	religiosidade	afro-brasileira	no	norte	
de	 Minas),	 seguido	 de	 um	 estudo	 de	 Anderson	 de	 Oliveira	 Lima	 (Enunciados	 teológicos	
paulinos	em	estrutura	cumulativa:	estudo	sobre	Rm	1,1-7),	volta	ao	tema	desta	edição	com	a	
transcrição	 de	 dois	 documentos	 importantes	 para	 ajudar	 em	 nossas	 ponderações	 sobre	 o	
pensamento	de	Torres	Queiruga.	

Inicialmente	 transcrevemos	 o	 texto	 original	 da	 Notificación	 sobre	 algunas	 obras	 del	 Prof.	
Andrés	Torres	Queiruga,	emitida	pela	Conferência	Episcopal	Espanhola,	assim	como	foi	dado	a	
público	em	30	de	Março	de	2012,	no	sítio	daquela	entidade.	Em	seguida,	oferecemos	a	nosso	
público	a	íntegra	da	Entrevista	concedida	pelo	teólogo	galego	Andrés	Torres	Queiruga	à	revista	
italiana	IL	REGNO-attualità.	

Uma	Resenha	especial	sobre	a	obra	de	Queiruga	completa	este	número.	

Boa	leitura!	

Na	 realidade,	 na	 base	 deste	 magistral	 Repensar	 a	 	 revelação	 (Ed.	 bras.:	 Paulinas,	 2010)	
encontra-se	sua	tese	doutoral	–	Constitución	y	evolución	del	dogma;	la	teoria	de	Amor	Ruibal	y	



su	 aportación	 (Ed.	Marova,	 1977).	Obra	de	 imenso	 fôlego,	 que	o	próprio	 autor	 admite,	 sem	
falsa	modéstia,	não	ter	recebido,	à	época,	a	atenção	que	merece.	

[†]	 Ali	 o	 articulista	 comenta	 que	 este	 teólogo	 galego	 tem	merecido	 o	 devido	 destaque	 por	
intentar	formular	uma	teologia	contextualizada	e	libertadora	que	toma	como	ponto	de	partida	
a	secularização	e	a	Modernidade.	Um	de	seus	temas	prediletos	é	a	questão	do	mal.	O	artigo	
pretende,	 de	 forma	 panorâmica,	 apresentar	 suas	 ideias	 sobre	 o	 tema.	 (cf.:	
http://ciberteologia.paulinas.org.br/ciberteologia/index.php/artigos/deus-absolvido-a-
contribuicao-deandres-torres-queiruga-parao-problema-do-mal/)	

IL	REGNO-attualità	nº	8/2012:	17-22.	Reproduzimos	aqui	a	 íntegra	da	entrevista,	 com	prévia	
autorização.	

Afonso	Maria	Ligório	Soares	
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PARA ALÉN DA ORACIÓN DE PETICIÓN*1 
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1. Introdución necesaria 
1.1 O problema e a intención 

Ante unha exposición do tema da oración de petición prodúcense dúas reaccións. 
Por un lado, cando se expón a visión do Deus cristián como amor entregado sen reservas, 
que non quere nin permite o mal, aparece sempre alguén que conclúe: entón non é 
necesario pedirlle nada a Deus, posto que nolo está a dar todo. Polo outro lado, a reacción é 
oposta cando o tema é presentado por si mesmo de modo illado: entón dicir que non se 
cree necesaria a oración de petición suscita irritación ou agresividade. Pode tomar a 
dirección persoal do que sente cuestionado e aínda agredido en algo moi íntimo, ou a 
doutrinal do que cre ameazado o núcleo da experiencia cristiá ou da mesma fe en Deus. 

Ante a reacción doutrinal, o diálogo vai resultar moi difícil, se non imposible. Dáse 
por suposto que se sabe xa o que pensa e quere dicir exactamente quen fai esa afirmación e 
supónse tamén que arge a partir das obxeccións típicas contra a oración: que Deus é 
inmutable, que non se interesa por nós, que as leis físicas... Na reacción persoal, pénsase 
que está a descualificar a conduta dos que piden e que cuestiona tanto a tradición como as 
claras afirmacións da Biblia ao respecto. De aí que a reacción global sexa defender a 
doutrina obxectiva e preservar a propia vida relixiosa. Pero compréndese tamén que nin os 
motivos son estes nin esa a intención. 

                                                 
* Este texto foi gentilmente cedido por Torres Queiruga para ser publicado neste nº de Ciberteologia. 

Ele deberá sair em breve, com pequenas alterações, como capítulo do próximo libro do autor, mais 
testemunhal, cujo título provisório é "Alguém assim é o Deus em quem eu creio". Mantivemos a língua 
original do artigo, em galego, para que a publicação também faça as vezes de uma homenagem estendida a 
todo o povo galego, de cuja língua e cultura, sem dúvida, também descendemos. 

1 Este texto é uma "condensação" feita por Ángel Louro Goday [cf.: Más allá de la oración de 
petición, em: Selecciones de Teología 51/202 (2012) 83-102] do artigo com o mesmo título publicado em: 
Iglesia Viva 152 [1991] 157-193 e que apareceu também com pequenas ampliações, como capítulo final do 
meu livro Recuperar a creación. Por unha relixión humanizadora, SEPT, Vigo 1996 (trad. castelã: 
Recuperar la creación. Por una religión humanizadora, Sal Terrae, Santander 1997; 3ª ed. 2001; há também 
edição brasileira pela Ed. Paulus) Para esta edição da revista Ciberteologia, preferi apresentar este texto, 
porque graças a seu caráter sintético, facilita bem seu sentido e também sua compreensão. 
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Ante todo trátase dunha postura teolóxica. Os seus motivos nacen xustamente da 
reflexión sobre a experiencia do Deus de Xesús e tratan de asegurar a súa coherencia. O 
que importa é acoller a Deus tal como El se nos revela e preservar a orixinalidade do seu 
amor, aínda que isto supoña romper evidencias e quebrar rutinas psicolóxicas. Por iso, 
aínda que de entrada poida parecer que se di o mesmo que nas típicas obxeccións 
“filosóficas”, en realidade no fundamental dise todo o contrario. 

É obvio que non se trata de “xulgar” condutas nin menos de “descualificalas”. O 
único que se busca é afinar a experiencia da oración e axudar a unha máis rica e intensa 
vida relixiosa, conservar o mellor do anterior e enriquecelo. Neste sentido, cuestionar a 
“oración de petición” quere ser só un medio de protexer e fomentar a “oración” como tal, 
da que aquela é só unha modalidade moi concreta. Non se trata de orar menos, senón máis 
e mellor. 

En ningún momento se pretende tampouco negar os valores reais nin os méritos 
históricos da oración de petición. Deixou monumentos admirables de piedade persoal e 
colectiva e segue sendo vehículo de fondas experiencias relixiosas. Quizais chegou a hora 
de mellorar o vehículo, conservando os seus valores e evitando as disfuncións que cremos 
descubrir. 

1.2 Un cambio necesario 
Os homes e mulleres actuais non somos mellores ou superiores ca os nosos 

antepasados, senón que estamos nun momento histórico distinto, dun cambio cultural 
profundo. E isto non é unha opción voluntaria: é algo que está aí e nos desafía. 

Empezando por unha constatación practicamente universal na vida mesma dos 
crentes cando alcanzou intensidade e madureza: a oración de petición, por un lado, reduce 
cada vez máis o seu espazo, pasando das necesidades “materiais” ás “espirituais”; e, por 
outro, vai cedendo ante outras modalidades: acollida, loanza, acción de grazas, comuñón e 
comunicación profunda... En segundo lugar, está o feito dunha crecente crítica filosófica, 
que se agudizou na modernidade, pero que viña xa dende moi antigo. 

Que a nosa reflexión queira ser teolóxica, con motivos e conclusións diferentes dos 
da crítica filosófica, non significa que a deixe de lado sen máis. Unha teoloxía da oración 
que non deixe cuestionar a súa coherencia pola crítica filosófica e que non aproveite a 
riqueza das súas razóns, empobrécese a si mesma e acaba xerando unha “mala conciencia” 
a base de xustificacións artificiosas e forzadas, fatais para a mesma fe. 

Que se produza certa resistencia instintiva, non debe estrañar. Sucede cando hai un 
cambio de paradigma: aparecen resistencias espontáneas; moito máis, cando se tocan 
resortes emotivos e vitais moi profundos, como na oración. Acódese a remendos que 
modifican para non cambiar. Así cálmase a angustia, pero atrásase a solución. Unha das 
responsabilidades máis urxentes e fundamentais da fe radica hoxe xustamente en actualizar 
a súa comprensión, facéndoa significativa e vivible para os homes e mulleres do noso 
tempo e cultura. 

1.3 O proceso expositivo 
Neste caso ten importancia o curso concreto da exposición. Caben varias 

posibilidades. A primeira podería consistir en empezar polo testemuño bíblico.  No outro 
extremo, cabería partir das obxeccións modernas contra a oración de petición. Non seguirei 
a segunda, porque formularía a discusión dende unha perspectiva “externa”, que 
deformaría o máis decisivo da nosa intención, que se dirixe xustamente a reflexionar dende 
a entraña mesma da oración cristiá. Tampouco seguirei a primeira, porque facéndoo así, 
dáse por suposto que xa sabemos o que di a Biblia ao respecto, cando en realidade o que 
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intentamos é descubrilo para alén da superficie literal. Xustamente un dos esforzos 
importantes desta reflexión consistirá en intentar comprender que significa de fondo a 
chamada —repetida e innegable— de Xesús á petición. O único que habemos facer é 
interpretala co instrumental hermenéutico actual. 

En consecuencia, o proceso de exposición intenta ser máis orgánico. Parte do máis 
central: a figura de Deus que se nos revela en Cristo e do tipo de relación —de Deus 
connosco e de nós con Deus— que dela se deriva. Dende este núcleo, leremos os ditos de 
Xesús sobre a oración de petición e intentaremos comprendelos a esa nova luz: non 
impóndolles un novo significado, pero tampouco dando por suposto que xa coñecemos o 
que deben ter para nós hoxe. 

Como paso intermedio, analizaranse tamén as razóns polas que, aínda suposta esa 
imaxe cristiá de Deus, moitas persoas seguen opinando que a oración de petición 
representa un modo coherente e adecuado de relación con El. De paso, e no posible, 
faranse as alusións imprescindibles a obxeccións nacidas dentro de sensibilidade moderna. 

2. Máis alá da petición 
2.1 ¿Ten sentido “pedir” a un Deus que é amor xa sempre entregado? 

Do Deus a quen se reza depende o modo como se lle reza. Por iso todo innovador 
relixioso e todo mestre espiritual introduciu un modo peculiar de oración. Os mesmos 
discípulos de Xesús pídenlle que os ensine a orar “como Juan” ensinou os seus (Lc 11,1). 

A pregunta do presente subtítulo quere marcar dende o comezo o seu carácter 
teolóxico. Interroga dende a plenitude positiva de Deus e non dende as típicas obxeccións 
ás que de ordinario atende a defensa da oración de petición. Non parte nin da obxección 
psicolóxica do posible egoísmo humano ou do intento de manipular a Deus, nin da ético-
sociolóxica de que sería unha dimisión da propia responsabilidade, nin da filosófico-
teolóxica dun Deus impersoal ou dunha total e intanxible autonomía humana. Antes ben, 
olla para ao Deus cuxo rostro se foi configurando na longa experiencia bíblica ata culminar 
no Deus de Xesús de Nazaré. Ante ese Deus, que é Abbá, é dicir, pai e nai que ama sen 
límite e perdoa sen condición, que “cando aínda eramos pecadores” (Rm 5,8) nos entregou 
o seu Fillo, que nolo deu todo e segue sempre presente e operante no mundo e na vida (Xn 
5,17)..., ¿ten sentido a petición? 

Sublíñase a dirección expresamente teocéntrica da pregunta: a solución poderá ser 
máis ou menos acertada, a intención diríxese a que a nosa oración responda ao que Deus é 
e quere ser para nós. A preocupación consiste en respectar do mellor modo posible a 
irrestricta xenerosidade do seu amor e a exquisita delicadeza da súa oferta. En definitiva, 
trátase de exercer consciente e respectuosamente a nosa relación de creaturas necesitadas 
de salvación, acomodándonos ao modo en que o Creador realiza a súa entrega salvadora. 

Algo cuxa profundidade e transcendencia se confirma en canto meditamos un 
pouco o trasfondo ontolóxico implicado na presentación que de Deus fai a tradición que 
culmina en Xesús. Dende o Abbá evanxélico vemos o Creador como quen fixo o home por 
amor, e só por amor (non precisamente “para servir a Deus”, expresión que evoca o que di 
o poema babilónico da creación: Marduk creou o home para que os deuses “poidan 
repousar”). Créao e sosteno continuamente no ser, coa única e exclusiva preocupación de o 
facer avanzar, apoiándoo no seu esforzo por unha realización o máis plena e humana 
posible. 

Todo o noso ser está perennemente amasado polo seu dinamismo amoroso, que se 
manifesta e encarna no impulso vital, no desexo do ben, na ansia de fraternidade e 
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plenitude. Ese impulso, no que ten de pulo cara á realización persoal e social, respecta a 
liberdade humana e exércese como ofrecemento gratuíto. Esta liberdade, pola súa banda, é 
unha liberdade finita, xamais plenamente dona de si mesma, continuamente lastrada pola 
inercia e asediada polo instinto. Deus, que nos creou e “sabe de qué masa estamos feitos”, 
envórcase sobre nós, aplicando todo o seu ser, que “é amor” (1Xn 4,8.16), para nos axudar, 
potenciar e dinamizar. De tal sorte que vivir autenticamente é acoller o seu dinamismo 
realizador e salvador, ser é “deixarse ser” por El, actuar é aceptar, dicidir e “consentir”. 

Vivir “dende Deus”, ese é o grande descubrimento de toda experiencia relixiosa 
auténtica. Da cristiá éo, se cabe, con maior razón, dado o seu carácter persoal e histórico. 
“Ninguén pode achegarse a min se o Pai que me enviou non tira del”, di o Xesús xoánico 
(Xn 6,44); e “xa non vivo eu, é Cristo quen vive en min” (Gál 2,20). Ese é, polo tanto, o 
máis xenuíno e definitivo programa de vida: abrirse a Deus, deixarse traballar pola forza 
salvadora da súa graza. “Non conquistalo”, senón deixarse conquistar por El; “non 
convencelo”, senón deixarnos convencer... “non pregar”, senón deixarnos pregar. ¿Non 
vai por aí a misteriosa e fascinante suxestión da Apocalipse: “Mira que estou á porta 
chamando: se un me oe e me abre, entrarei na súa casa e cearemos xuntos” (Ap 3,20)? 

Toda oración, para ser auténtica, ten que inserirse neste movemento fundamental. 
Movemento en si obvio —pero a contracorrente do imaxinario habitual e das formulacións 
espontáneas que o ocultan e desvían— aparece nos momentos vivos ou nas experiencias 
máis lúcidas e intensas. Entón faise patente “o paradoxo da oración”, do que fala Paul 
Tillich. Comentando Rm 8,26-27, afirma: “A esencia da oración é o acto de Deus que está 
traballando en nós e eleva todo o noso ser cara a El. O modo como sucede é chamado por 
Paulo 'xemidos'. Xemido é unha expresión da fraqueza da nosa existencia creatural. Só en 
termos de xemidos sen palabras podemos achegarnos a Deus, e mesmo estes suspiros son a 
súa obra en nós”. 

No fondo, todos o sabemos ou presentimos; por iso toda oración, feita con espírito 
sincero, supono e búscao. Esa é a razón pola que moitos se desconcertan e ofendidos se 
senten ofendidos e irritados cando se lles di que a súa oración de petición non é coherente 
co Deus revelado en Xesús: poñen o acento no “a súa oración”, na intención subxectiva 
con que oran (que é xenuína e auténtica); pero non ven que a crítica acentúa o “de 
petición”, é dicir, analiza e quere corrixir a estrutura obxectiva das fórmulas que expresan 
(distorsionándoa) aquela intención. 

Isto será aínda máis doado velo, se poñemos ao descuberto o esquema imaxinativo 
que subtende á petición. O “dende Deus” orixinario está recuberto por imaxes opostas, de 
gran forza, porque apenas son conscientes e se dan por obvias dende a infancia: non Deus 
en nós e na realidade, envorcado, sustentándonos dende dentro con todo o seu amor sempre 
en acto; senón nós acá e Deus alá, que nos observa, instrúe, manda, xulga e nos axuda 
enviándonos de cando en vez algún auxilio... Hai que dirixirse a El, chamalo para que 
veña, pedirlle que interveña, acaso ofrecéndolle algún don ou facendo algún sacrificio... 
Honestamente, resulta moi difícil negar que ese é o esquema subxacente e activo na 
maioría das oracións de petición e que obxectivamente está implicado en todas. Neste 
“estar obxectivamente implicado en todas” imos insistir. 

2.2 Os inconvenientes da oración de petición 
A presente insistencia non obedece a un capricho gramatical ou a un elitismo 

teolóxico. Trátase de algo moito máis grave. Non só doa “honor” de Deus, do respecto que 
nos merece a súa imaxe e da exquisita fidelidade con que debemos intentar acoller o modo 
da súa presenza amorosa. A estrutura obxectiva das palabras ten por si mesma un influxo 
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grave, máis alá da vontade de quen as pronuncia. Este influxo pode ser paliado pero non 
eliminado a forza de intención subxectiva. 

Pedir algo a alguén implica dous supostos fundamentais: informalo —caso de que 
non o saiba— dunha necesidade ou desexo e tratar de o convencer para que actúe (o cal 
implica tamén que se pensa que pode facelo). No caso de Deus, é obvio que o primeiro 
suposto carece de obxecto: coñéceo todo. O peso cae no segundo suposto: lograr que Deus 
se decida a facer algo porque nós llo pedimos. 

Para avanzar, poñamos un exemplo acaso un pouco brutal, pero que pode escoitarse 
calquera domingo en calquera igrexa: “Para que en Etiopía non pasen fame / Señor, escoita 
e ten piedade”. ¿Que se está a implicar aí? O que se di implica que os orantes toman a 
iniciativa: coñecen a necesidade e compadécense dela. Hai alguén que pode remediala, 
pero ou ben non a advertiu aínda ou ben non está moi disposto a usar o seu poder; entón 
eles aplícanse a movelo para que por fin axude. A resposta comunitaria, no seu teor 
obxectivo, non só confirma isto, senón que o agudiza coa reduplicación insistente: 
“escoita”: atende, advirte... e “ten piedade”; é dicir: non sigas indiferente, sé compasivo... 

Os atenuantes subxectivos non poderán nunca borrar o dito no que se di. Non é san 
para nós nin honesto para con Deus manter ese tipo de fórmulas. Porque a lóxica máis 
elemental conclúe que, se despois diso en Etiopía segue habendo fame, é porque Deus nin 
escoitou nin tivo piedade. Enriba, nós xa fixemos o noso, ou polo menos parte do noso, co 
cal podemos quedar tranquilos e xustificados (aparte de que toda a semántica obxectiva do 
xesto está a enunciar subliminalmente que nós somos mellores ca Deus). 

Hoxe, co influxo do estruturalismo en filosofía e despois do que sabemos acerca 
das técnicas publicitarias, non cabe ignorar a tremenda eficacia destes procesos nin tomar 
con lixeireza un feito tan grave. O valor das palabras en si mesmas, o seu poder 
configurador da psicoloxía, o seu contacto coas raíces mesmas do espírito son demasiado 
grandes; e canto máis se medita niso, máis se percibe o seu influxo incontrolable. Ignoralo 
podería resultar, en moitos aspectos, suicida. 

Roto o respecto ao relixioso establecido, sobra quen se encarga de proclamar e 
repetir estas críticas. Só acolléndoas no que teñen de xustificado e mostrando a profunda 
coherencia dunha oración fiel á experiencia cristiá, será posible ofrecer aos demais a súa 
enorme riqueza (e, de paso, evitar talvez unha xorda mala conciencia propia). 

2.3 As dificultades filosófico-teolóxicas 
Non mencionamos a posible acusación de “maxia”, de todo inxustificada en xeral, 

posto que a oración de petición establece unha relación estritamente persoal e dialóxica 
con Deus. Nin insisto no reproche de “antropomorfismo”, pola mesma razón: o persoal non 
ten por que ser antropomórfico (aínda que, como en todo o referido a Deus, haxa que 
manter sempre a alerta crítica). Pero eludir esas obxeccións non significa que sexa lícito 
descoidar a chamada á vixilancia que continuamente nos chega dende a reflexión 
filosófica; á parte, claro está, de aproveitar positivamente as súas suxestións. 

En concreto, existe un punto fundamental no que a preocupación filosófica coincide 
coa teolóxica: o modo de concibir a acción de Deus. O respecto á súa transcendencia, o 
coidado de non o reducir a cousa entre as cousas ou factor entre os factores do mundo, o 
interese por evitar unha concepción “intervencionista”, na que Deus estaría continuamente 
interferindo na marcha da natureza e da historia... todo iso é algo sobre o que a filosofía 
alertou, pero que tamén preocupa “dende dentro”. 

Esta preocupación non ten por que camiñar en dirección ao deísmo do Deus 
“reloxeiro perfecto” que, posta en marcha a máquina, se desinteresa, deixándoa ao seu aire. 
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Ao contrario, nace dunha conciencia moito máis viva da presenza sempre activa do Deus 
que crea e sustenta, que promove continuamente o dinamismo da realidade e cuxo amor 
está a solicitar a libre acollida da nosa liberdade. Aquí a acción é permanente, pero o 
intervencionismo non ten cabida; a liberdade está equipada, acompañada e animada, pero 
todo queda entregado á súa responsabilidade no respecto da súa autonomía. 

Isto supón un xiro moi radical nas nosas concepcións. “Por tanto, se o que sucede é 
que antigamente se cría que Deus interviña, polo menos nalgúns casos determinados, dun 
xeito puntual e espacio-temporal en instantes concretos da marcha do universo, entón 
verdadeiramente tivo lugar unha transformación enorme de mentalidade no paso de épocas 
anteriores á nosa, unha transformación que (...) certamente aínda non se chegou a impoñer 
ata as últimas consecuencias (...) e, precisamente por iso, nos está a crear grandes 
dificultades” (Karl Rahner). 

Ese “chegar ata as últimas consecuencias” atopa resistencias espontáneas a ser 
aplicado á petición, porque non se fai expreso e temático o cambio de paradigma. Hai un 
temor elemental e irreflexo a que coa petición se perda a oración como tal. O mesmo 
Rahner fai a continuación equilibrios para salvala dalgún xeito. Algo parecido sucede coa 
seguinte cita de H. Schaller, que formula admirablemente a cuestión: “Entendido así, Deus 
non necesita nin ser motivado para dar nin movido a iso. (...) Deus non necesita intervir, 
senón ser acollido: El xa está no medio do seu mundo, ao cal non abandona a si mesmo e 
ao seu destino, e espera poder habitar tamén no corazón do ser humano. A oración de 
petición —'¡Que veña o teu Reino!'— é a valentía pola que o home se abre á proximidade 
de Deus e a deixa actuar a través da súa vida”. 

Unha aplicación importante e un bo exercicio para a lóxica de tal consecuencia ten 
lugar no problema do mal: este é inherente á realidade finita, a cal inclúe xa sempre en si o 
apoio, o sustento e a axuda de Deus; de sorte que o mal non é algo que El mande ou 
“permita”, senón precisamente o que El non quere e contra o que está xa a loitar ao noso 
lado. O cal, á súa vez, está a indicar que tampouco dende este punto de vista ten sentido a 
petición: o problema non está en conseguir que Deus axude, posto que a súa axuda está xa 
entregada en total xenerosidade; o que cómpre é crer nela, agradecela e acollela —como 
Xesús— na opción de combater o mal en todas as súas formas. 

Estas indicacións son dolorosamente telegráficas e limítanse a insinuar a dirección 
por onde se ha formular tan grave problema. Pero intúese o que pretenden dicir. Pénsese no 
que se convertería o mundo, se cada vez que hai unha catástrofe, unha desgraza ou unha 
necesidade, se pregase a Deus e El intervise para arranxalo: o mundo acabaría convertido 
nunha marioneta e a liberdade humana reducida a mera palabra baleira. Para non falar do 
absurdo relixioso a que tal intervencionismo levaría. Poñamos un exemplo caricaturesco: 
se nunha sala de hospital hai tres enfermos terminais, pero Deus se decide a curar un deles 
porque ten unha nai devota que fixo unha novena, ¿qué terían dereito a pensar os outros 
dous, e qué pai de todos sería un deus que se comportase de tal modo? 

3. A defensa da oración de petición 
Ata aquí o razoamento funcionou sobre unha abstracción que, sen dúbida, algún 

lector sentiría xa con rudeza e en ocasións con irritación: a linguaxe é máis ca iso, non se 
reduce á lóxica obxectiva das súas proposicións, ten outras dimensións de cuxa riqueza 
vive xustamente a oración de petición. Agora é preciso facer xustiza a esas dimensións. 

3.1 Necesidade antropolóxica e valores expresivos 
Cando alguén pide algo a Deus, non sempre está en primeiro plano a intención de o 

“convencer” nin a de o “informar”. E moitas veces nin sequera espera que as cousas vaian 
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cambiar. Trátase dun desafogo, dunha busca de contacto con Deus, de proclamar o seu 
amor e de agradecer o seu amparo e a súa grandeza. Descoñecer isto sería estar cego e 
carecer da mínima sensibilidade para percibir as enormes riquezas de piedade auténtica e 
de fonda experiencia relixiosa que durante séculos e aínda milenios se expresaron e 
alimentaron a través deses modos de oración. 

A nivel reflexivo isto tematizouse falando da necesidade antropolóxica da petición 
e do indispensable que é, polo mesmo, exercela ante o Deus vivo e salvador, que quere 
unha relación sempre persoal connosco. Ata o punto de que se adoita argumentar que o 
abandono da petición levaría a unha concepción impersonalista de Deus, convertendo a 
oración nun mero “diálogo consigo mesmo”. Nun segundo nivel reflexivo, cabe argüír 
aínda que a oración de petición se exerce dende a dimensión expresiva da linguaxe, o cal 
implica que por un lado, esa dimensión xustifica os usos que acabamos de salientar e, por 
outro, que é ilexítimo intentar suspendela dende a análise das outras dimensións. 

Como esta distinción permite centrar con rigor e claridade o diálogo, paga a pena 
tomala como guía. Aínda que caben outras distincións, para o noso propósito abonda a 
clásica división tripartita de Karl Bühler. Segundo el, en toda manifestación lingüística 
están sempre presentes tres dimensións: 1) a representativa ou expositiva, que informa de 
algo; 2) a expresiva, que manifesta a intimidade e a intención do falante; e 3) a apelativa 
ou de chamada, que intenta provocar algunha reacción no oínte. Visualízase moi ben o seu 
significado pensando respectivamente nas distintas énfases de alguén que enuncia un 
teorema matemático, recita unha poesía ou imparte unha orde. Mentres o principal nun 
teorema é o seu rigor lóxico, nunha poesía éo o mundo interior do poeta e nunha orde, a 
súa capacidade de influír a conduta de quen a recibe. 

Se a petición puidese centrarse exclusivamente no carácter expresivo dos seus 
enunciados, as análises anteriores serían inxustas coa súa intención e polo tanto, falsas as 
súas conclusións. E, en efecto, esta circunstancia é a que sostén vitalmente e fai realizable 
psicoloxicamente a oración de petición. 

Pero a pregunta é se esa énfase é correcta e se os seus custos non resultan 
demasiado elevados. As dimensións non son separables: a énfase pode recaer nunha delas, 
pero as outras dúas están tamén necesariamente presentes: o máis abstracto teorema 
modifica a mente e a conduta dos alumnos, e a máis íntima poesía di algo acerca do 
mundo. Aínda recoñecendo un espazo á liberdade e unha flexibilidade no uso, a 
combinación non pode ser arbitraria e, sobre todo, non debe levar á contradición. 

Tanto a relación real entre os interlocutores como a estrutura obxectiva da linguaxe 
implican un marco de referencia que non se pode articular segundo o arbitrio subxectivo: a 
un superior non se lle dá unha orde nin se expresa o cariño cun insulto. A oración non pode 
escapar destas leis. Tamén ela debe dar conta da relación interpersoal en que se realiza e ha 
ser coherente nas súas proposicións. Ha selo de modo crítico e á altura do seu tempo, de 
sorte que poida converterse nunha oferta con sentido para os contemporáneos. 

Todos os razoamentos anteriores deben enmarcarse agora no contexto máis amplo 
das tres dimensións de toda expresión lingüística. E non por iso quedan anulados, posto 
que segue sendo válido o seu suposto fundamental: a linguaxe da oración debe tamén —e 
en teoloxía hai que dicir principalmente— ter en conta a relación dos participantes no 
diálogo. Ao Deus que o sabe todo non ten sentido informalo (dimensión expositiva) e ao 
que o está a dar todo non ten sentido pedirlle (dimensión apelativa). 

A importancia da outra dimensión (a expresiva) ten dereito a esixir o seu lugar e 
buscar un equilibrio, pero non pode romper o marco. Moito máis, se ten custos que poden 
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ser graves: a súplica continua —polo efecto inevitable das súas dimensións expositiva e 
apelativa— está introxectando no inconsciente e proclamando no ambiente a imaxe dun 
Deus que non fai o que lle pedimos, en definitiva porque non quere (porque “non escoita” 
nin “ten piedade”), ou que o fai para uns si e para outros non; e está a alimentar no noso 
interior un tipo de relación no que somos nós os que tomamos a iniciativa e tratamos de 
convencer a Deus para que se compadeza dos necesitados e se decida a axudalos 
(estruturalmente estamos a dicir que nós somos mellores ca El). 

Se pola rúa escoito unha conversación adolescente mesturada de blasfemias, non 
vou ser tan inxenuo que pense que eses rapaces queren ofender a Deus (dimensión 
apelativa) ou dicir que Deus é malo (dimensión expositiva); o que prima é a dimensión 
expresiva: rebeldía, autoafirmación, desafío, reforzo do que se di... Pero recoñecer isto 
¿significa que dou por correcta a expresión e que non me dá pena o dano que están a xerar 
na súa sensibilidade e a contaminación que producen no ambiente? Se puidese trataría de 
lles facer ver que poderían expresar o mesmo cunha linguaxe adecuada, gañando en 
sensibilidade e sen pagar os custos desa inadecuación. 

Se son acertadas as análises precedentes, os valores expresivos da oración de 
petición non abondan para xustificala. Máis aínda, sen negar os seus beneficios, sen xulgar 
as intencións e aínda recoñecendo o seu carácter psicoloxicamente inevitable para moitos, 
e mesmo sen descoñecer o enormemente difícil que resultaría unha revisión de todo o 
acervo devoto e litúrxico da petición tradicional, impónse a necesidade de corrixir a 
situación. E haberá que facelo nun difícil equilibrio: por un lado, están o proceso 
pedagóxico, o ritmo de cada persoa e o exquisito respecto a cada situación; por outro, non 
caer na trampa dos aprazamentos indefinidos nin na estratexia enervante das “mil 
cualificacións” que din pero non din e que cambian sen cambiar. 

3.2 “Expresar” en lugar de “pedir” 
Queda a grave cuestión dos valores tradicional e biográficamente asociados á 

petición: hai moita vida asociada a fórmulas moi queridas, hai a experiencia de encontros 
profundos con Deus, de confesión da indixencia propia e do confiado acudir ao Señor. 
Pode producirse a sensación dun despoxo violento, dunha violación da intimidade, dunha 
perda irreparable nas raíces mesmas do ser relixioso. ¿Como conservar e preservar todo 
iso? 

En si mesma a resposta é sinxela e directa: conservándoo, traendo todo iso 
directamente á palabra. Non negar nada á dimensión expresiva, pero sen que invada as 
demais. Se queremos expresar a nosa indixencia, expresémola. Se queremos manifestar a 
nosa compaixón e a nosa preocupación polos que teñen fame, manifestémola. Se 
necesitamos queixarnos da dureza da vida, queixémonos. Chamemos ás cousas e aos 
sentimentos polo seu nome. Estamos afeitos a queixarnos pedindo, temos que aprender a 
queixarnos queixándonos. 

Obsérvese que en todo o anterior non intervén o verbo “pedir”. Nada se perde, 
posto que se dixo todo. Pero gañouse moito, posto que se evita instrumentalizar o nome de 
Deus, con connotacións que obxectivamente o ofenden a El e subxectivamente nos danan a 
nós. Se se trata da fame en Etiopía, a nosa oración falará de solidariedade, de desexo de 
solucións, de unirnos tomando algunha iniciativa posible; ao amentar a Deus, farao para 
recoñecer que El é o primeiro en estar preocupado, que o noso desexo é mero reflexo da 
súa actividade no noso espírito, que queremos abrirnos á súa chamada e deixarnos mover 
pola súa iniciativa; ao ir á vida, non teremos a sensación de que xa llo deixamos 
encomendado ao Señor e que polo tanto —inconscientemente— podemos desentendernos, 
senón de que El, que nos acompaña, o está a encomendar á nosa responsabilidade... Dese 
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modo non só non deixamos de expresar nada, senón que o fixemos de modo máis 
consciente, expreso e diferenciado (ata no mesmo vocabulario); non só non deixamos no 
aire supostos inxustos para co amor de Deus, senón que proclamamos a súa grandeza; non 
declinamos a nosa responsabilidade, senón que a avivamos e a cargamos de esperanza. 

De entrada este cambio pode resultar doloroso e difícil. Pode paralizarse a linguaxe 
e parecer que un queda sen oración: hábitos longamente cultivados quedan coas raíces ao 
aire e sen sentido, ao tempo que faltan as palabras para dicir outra cousa. Pódese chegar á 
sensación de que xa nin sequera ten obxecto acudir a Deus para nada. É sen dúbida unha 
dura ascese. 

Pero paga a pena. Non hai nada do que antes se expresaba como petición que non 
poida expresarse agora, e mellor, no seu sentido exacto e correcto. Faltarán as fórmulas, 
pero descubrirase cánto tópico e rutina, cánta frase oca e inxusta poboa a nosa oración. A 
imaxe de Deus farase máis consciente e iremos educándonos no respecto á súa diferenza, 
no sentimento da súa transcendencia. Exercitaremos a nosa fe na súa presenza, aínda cando 
non a vemos ou nos parece sentir a súa ausencia. Cultivaremos mellor todas as dimensións 
da oración: loanza, acción de grazas, confianza, benzón... 

Pero... ¿que queda entón da Biblia e das palabras de Xesús invitando á petición, e 
de toda a acumulación tradicional de oracións cargadas de rogos, súplicas e peticións? 

4. Xesús e a oración de petición 
O feito é innegable e a cuestión só pode ser a do seu significado: se se impón unha 

lectura literal ou se é posible —e ao cabo, proveitoso e necesario— conservar a súa 
intención a través de novos modos de orar. 

4.1 A letra e a intención 
Tal cuestión non é ociosa nin, por suposto, arbitraria. E a súa presenza é constante 

na mesma tradición, xusto cando esta formula de modo explícito o peculiar da relación con 
Deus. San Tomé de Aquino exprésao de forma concentrada e exacta: “Debemos rezar non 
para informar a Deus das nosas necesidades ou desexos, senón para que nós mesmos nos 
decatemos de que nestas cousas necesitamos recorrer á asistencia divina”. E engade: “A 
oración non é ofrecida a Deus para cambialo a El, senón para excitar en nós a confianza de 
pedir. A cal excítase principalmente considerando o seu amor para con nós, polo que quere 
o noso ben”. 

Non é indispensable unha lectura literal dos textos bíblicos, senón que cabe buscar 
unha intención más xenuína a través do significado literal. No Antigo Testamento resulta 
obvio polo seu carácter de camiño cara a o Novo: ninguén pode, por exemplo, tomar como 
normativas as imprecacións contra os inimigos e o exclusivismo intolerante que marca 
tantas páxinas noutros aspectos admirables. De aí que, mesmo por brevidade, interesa 
concentrarse na doutrina e na actitude de Xesús de Nazaré. 

Ao facelo, saltan sempre dende o primeiro momento textos claros e expresivos: 
“pedide e recibiredes” Mt 7,7; cf. Lc 11,9; Xn 16,24); “todo canto pidades con fe na 
oración, recibirédelo” (Mt 21,22; cf. Mc 11,24; Xn 14,13-14; 15,7.16; 16,23-26). Ou 
recórdanse peticións do propio Xesús: “Pai, se é posible, pase de min este cáliz” (Mt 26,39; 
Mc 14,36; Lc 22,42). 

Parece que non teñen volta de folla interpretativa. Pero a primeira sorpresa 
prodúcese cando se queren citar máis textos. Existen, pero de ordinario xa non falan de 
“pedir” senón de “orar”, e aínda que bastantes veces se conserva o sentido de pedir, non 
deixa de ser unha boa advertencia. 
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Unha segunda sorpresa, máis forte, ofrécese tamén con evidencia: en realidade, 
ninguén pode tomar á letra textos como, por exemplo, “pedide e recibiredes”. ¿Trátase 
dunha verdade no sentido literal e espontáneo con que se ofrece o texto? Como hai xa 
bastante tempo fixo notar Carl S. Lewis, a experiencia é máis ben a contraria: a confianza 
espertada por esas palabras a vese case sempre frustrada. Un sente o estraño das cuestións 
que xorden en canto iso se quere tomar “en serio”. Non sen certa ironía recorda Karl 
Rahner: “preguntouse se a 'eficacia' dunha oración de petición acerca de bens temporais é 
demostrable empiricamente, por exemplo, se o tempo no sur do Tirol, cos seus campesiños 
piadosos e as súas procesións polo campo e as súas bendicións do tempo, sería distinto no 
caso de que se transplantasen alí campesiños tibetanos, que non rezarían así”. 

Pero cando, con bo sentido, se abandona este camiño e se intenta “explicar” que 
non é “iso”, que se trata doutro xénero e outro modo de eficacia, a interpretación deixou 
inevitablemente de ser literal, para buscar a intención xenuína. Os recursos son entón de 
todo tipo: a oración cúmprese sempre, pero só se o que pedimos nos convén, se é 
espiritual, se supón identificar a nosa vontade coa de Deus... Hoxe estes recursos producen 
a irremediable impresión de “amaños” para saír do paso; de sorte que ao final non din xa o 
que dicían ao principio, non convencen e acaban irritando. O cal non é bo nin para a fe nin 
para a piedade. Nin sequera vale o recurso clásico: Deus uniu desde a eternidade a 
concesión desa graza ao feito da nosa petición… Resulta moito máis san recoñecer que se 
produciu un cambio de paradigma e que o correcto é facer sen máis outra lectura, máis 
natural e perfectamente respectuosa co texto. 

4.2 O fundamental é a confianza 
A oración bíblica é moito máis ca petición. Loanza, admiración, acción de grazas, 

confianza e entrega teñen unha presenza non menos masiva e de maiores quilates 
relixiosos. En Xesús isto é evidente. Empezando polo dato elemental de que pasaba noites 
en oración: ninguén en circunstancias ordinarias se retira a orar toda a noite, se non é 
dende un espírito contemplativo, asombrado ante Deus e deixándose invadir por El. Cousa 
que se confirma cando atendemos á experiencia central que configura a súa vida: a do 
Abbá, que alude á confianza gozosa, á identificación total, ao entregado vivir dende o Pai. 
O “himno de xúbilo” (Mt 11,25-26; Lc 10,21) constitúe un bo indicio do que podía ser a 
súa oración. 

Cando os discípulos lle piden que os ensine a orar, El introdúceos na súa mesma 
actitude: “cando oredes, dicide: Abba” (Lc 11,2). Unha chamada á mesma confianza total, 
que tingue toda a oración, dálle o ton e confírelle o seu significado profundo. A primeira 
parte do Nosopai non é de “petición”, senón de desexo ardente e de apertura á acollida da 
iniciativa divina. E a segunda parte, que ten forma de petición, está xa determinada por esta 
atmosfera de o deixar todo nas mans de Deus. Por outra parte, a primeira e máis típica 
“petición”, a do pan, é obxecto expreso dunha chamada do mesmo Xesús, indicando que o 
importante non é pedir, senón confiar: “Non andedes preocupados pola vosa vida, que 
comeredes... xa sabe o voso Pai celestial que tedes necesidade de todo iso” (Mt 6, 25-34; 
Lc 12,22-31). En canto á petición de perdón, xa queda indicado como tamén aí o primeiro 
é o perdón de Deus —”cando aínda eramos pecadores...”— e o noso é acollelo. Ata o 
punto de que ofrecer o perdón como don, previo á mesma conversión, constitúe un trazo 
específico e “escandaloso” do anuncio de Xesús, que provocou “unha tormenta de 
indignación”, xa que “contradicía todas as regras de piedade daquela época” (Joachim 
Jeremias). 
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Coa visión así alertada, unha volta aos textos permite velos a unha nova luz, 
facéndoos moito máis viventes e expresivos. A chamada á oración por parte de Xesús é, 
nos diversos contextos, sempre e fundamentalmente chamada á confianza. 

En Mateo, con redacción dirixida á comunidade crente, insístese en evitar a 
“labia”, “coma os xentís, pois cren que pola súa locuacidade serán escoitados” (Mt 6,7). A 
conclusión vai na dirección contraria e, no fondo, mina as bases de calquera petición 
tomada en sentido literal: “Non vos asemelledes a eles, pois sabe o voso Pai de qué tedes 
necesidade antes de llo pedirdes vós” (6,8). Neste contexto seguen o Nosopai, a 
exhortación a non se preocupar pola comida nin polo vestido (6,25-34) e o “pedide e 
darásevos” (7,7-11). Esta última perícopa, que culmina todo, concéntrase xa expresa e 
exclusivamente na confianza, con toda a enerxía do contraste: “Se pois vós, sendo malos, 
sabedes dar cousas boas aos vosos fillos, canto máis o voso Pai que está nos ceos dará 
cousas boas aos que lle pidan” (7,11). 

En Lucas, que se dirixe aos que veñen de fóra, a énfase é idéntica. Empeza co 
Nosopai, para continualo, como ilustración evidente, coa parábola do amigo importuno 
(11,5-8). Trátase dun dos lugares clásicos que se aducen sempre para xustificar a petición. 
Dáse por suposto que esta parábola, xunto coa do xuíz inicuo (18,1-8), constitúe unha 
exhortación de Xesús a pedir con insistencia. 

Hoxe admítese case de modo unánime que non é esa a intención orixinal, que se 
dirixe unha vez máis á confianza. Como demostrou Joachim Jeremias, o sentido dado por 
Xesús mesmo a estas parábolas non é o de exhortar a petición perseverante” (énfase 
secundaria, introducida por Lucas). Trátase, nun e outro caso, de parábolas “de contraste”, 
nas que o decisivo é a confianza certa en que somos escoitados, baseada xustamente no 
inaudito “moito máis” da bondade e o amor de Deus fronte a todo o pensable e imaxinable: 
se resulta inconcibible que un amigo falte dese modo á hospitalidade e se mesmo un xuíz 
inicuo acaba facendo caso, ¡canto máis Deus ! 

En Marcos o tema non está tan amplamente tratado. Non obstante, achega unha 
frase que na súa atormentada gramática é todo un síntoma da peculiar tensión da linguaxe 
de Xesús neste punto: “Por iso dígovos: todo canto oredes e pidades, crede que o recibistes 
e sucederávos” (Mc 11,24). Hai dificultades na interpretación. En todo caso, soportando a 
tensión entre futuro e pasado, non cabe dúbida de que aquí se exhorta a “unha confianza 
sen límites” (Gerhadt Lohfink), a cal aparece unha vez máis como o fundamental na 
intención de Xesús. 

Non se está a dicir que Xesús non falara de “petición”. Trátase de facer ver algo 
máis importante: que a punta non está aí, que o que ultimamente lle interesa é a chamada á 
confianza plena en Deus, no Abbá. Iso é o que importa manter custe o que custe. E para 
mantelo non é precisa a petición. Máis aínda: cando se renuncia a ela, non só é posible 
conservar todos os valores que tradicionalmente as súas fórmulas vehicularon, senón que, 
por unha parte, eles libéranse de perigosas connotacións obxectivas (que actúan máis alá e 
aínda a pesar da intención subxectiva do orante) e, por outra, ábrense a un novo e fecundo 
horizonte. 

5. A petición transcendida e asumida 
Cando se entrou nesta nova perspectiva, o panorama clarifícase. Compréndese 

axiña que a maior parte dos razoamentos están subtendidos por un resto, nin sequera 
consciente, de “positivismo da revelación”: como “está escrito”, hai que defendelo custe o 
que custe, aínda ao prezo do artificio lóxico e da inconsecuencia íntima. 
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5.1 Unha nova coherencia 
Un exemplo claro é o de Hans Urs von Balthasar no seu Theodramatik. Empeza 

cun apartado magnífico, onde mostra como o noso ser é todo el un “agradecido recibirse de 
Deus”, coa conclusión de que “o noso agradecido recibirnos debe transformarse na 
tendencia a configurar a nosa vida como unha palabra de acción de grazas”. Pero logo, en 
continuación inmediata, séntese obrigado a soster a oración de petición —claramente 
motivado pola que cre “expresa exhortación de Cristo”—, pensando que hai que defendela 
fronte á “provocación” da filosofía. 

Pero, lida á nova luz, a Escritura non perde nada da súa coherencia profunda, e 
ademais deixa ver a infinita riqueza dos seus matices e a inacabable suxestión das 
experiencias nela reflectidas. Superada a barreira do positivismo, toda esa riqueza pode ser 
aproveitada sen necesidade de artificios interpretativos e coa liberdade de quen vai ao 
esencial. 

E creo que pode afirmarse a realidade dun fenómeno importante: este novo estilo 
está xa no ambiente. A idea encontra eco inmediato en canto é presentada con 
sensibilidade, porque moitas persoas ven reflectida nela a súa experiencia máis íntima ou 
captan que alguén está a expresar unha intuición que elas percibían xa escuramente. 

En segundo lugar, cambia a actitude fronte á reflexión filosófica sobre este 
problema. Facer consciente a diferenza teolóxica da propia formulación, apoiada no 
específico da experiencia cristiá, permite acoller as críticas sen temor a falsear a imaxe de 
Deus; pero tamén, purificar as falsas representacións e aproveitar a achega positiva. Cabe 
así, por exemplo, ler a famosa “Observación xeral” de Kant sen asumir a súa concepción 
abstracta de Deus nin a súa falta de carácter autenticamente dialóxico; pero tamén sen 
renunciar a aprender do seu respecto pola autonomía humana, do seu compromiso ético e 
da súa fina observación acerca do “espírito de oración”, de claro avoengo paulino. Ou cabe 
recoller a suxestión de Henri Bergson, cando fala da experiencia relixiosa máis dinámica e 
xenuína como dun identificarse co “amor de Deus cara á súa obra”. Ou a de Edemund 
Husserl, que fala de Deus como “entelequia” última que o dinamiza todo cara á súa 
realización plena no ben. Ou a de Friedrich Schleiermacher: un pode deixarse levar pola 
forza da súa formulación, que ve a oración como a disposición radical a identificarse coa 
actitude de Xesús, coa conciencia da Igrexa e co dinamismo expansivo do Reino de Deus 
ata no irmos achegando a facer que a nosa oración sexa verdadeiramente “en nome de 
Cristo”. 

En terceiro lugar, enriquece e clarifica a oración en si mesma. Este debería ser 
agora o obxecto dun desenvolvemento detallado, coas súas consecuencias e o seu modelo 
concreto. Non pode ser desenvolvido aquí, e acaso sexa bo así, pois a formulación, 
respondendo a unha nova sensibilidade, debe facer aínda o seu camiño e os seus 
experimentos. Contentémonos cunhas indicacións. 

Empecemos pola coherencia mesma da conciencia cristiá actual. A pesar das 
defensas teóricas, é claro que non só a experiencia individual (que tende a ir deixando a 
oración de petición para substituila pola loanza, a acollida ou a acción de grazas), senón 
tamén a colectiva están a avanzar por novos camiños. Hoxe é moi raro e chocante facer 
rogativas pola chuvia; e son moitos os que non piden sequera por unha curación, non 
digamos por un determinado éxito material. Con todo, no típico proceso de abandonar 
lentamente as posicións acolléndose a pequenos refuxios intermedios, a petición aínda 
pervive en situacións menos controlables: como, con ironía sutil di Jean Pierre Jossua: “xa 
non se rezará pola chuvia, senón pola paz”. Ou, máis sutilmente aínda, a petición acudirá 
ao último recurso: “pedir a Deus que sexamos capaces de...”, “que nos dea forzas para”... 
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Líbreme Deus de ironizar sobre este punto, pois esas frases supoñen un recurso pedagóxico 
profundo, que a todos nos axudou. Agora ben, a secuencia dos recursos —cada vez máis 
sutís, pero estruturalmente idénticos— indica por si mesma que un paradigma está a 
romper e que o mellor é recoñecelo e avanzar decididos cara á nova situación. 

5.2 Unha nova riqueza 
Porque facelo non só achega un pouco máis a oración á verdade integral da 

“existencia cristiá”, senón que logra algo máis importante: libera para o recoñecemento da 
súa riqueza e para o exercicio de todas as súas formas, así como para o aproveitamento da 
súa enorme potencialidade educativa. 

Educativa acerca da verdade de Deus, en primeiro lugar. Non tanto porque 
deixamos de o usar como instrumento para os nosos ocos, canto porque nos poñemos en 
mellor disposición de crer no seu amor “incrible”. 

Cando cortamos o fluxo da petición, obrigámonos a ser conscientes de que o noso 
ser está xa sempre acompañado por Deus, dinamizado, liberado para a tarefa propiamente 
humana: non se trata de “pedirlle” que nos axude, senón de crer na súa axuda xa real, malia 
toda posible escuridade, e de nos abrirmos ao seu impulso na responsabilidade adulta do 
que sabe que xa todo está entregado á súa liberdade (que, non obstante, non está soa...). É 
unha nova versión do etsi Deus non daretur (“coma se non houbese Deus”); pero engadiría 
que non unicamente “sen Deus e ante Deus” (Dietrich Bonhoeffer), senón tamén “dende 
Deus”, conxuntando o “esforzo da ética” e o “consolo da relixión” (Paul Ricoeur). 

A oración é tamén educativa respecto de noso propio ser. Este é remitido á súa 
esencia máis radical: non un humanismo prometeico, senón ese modo de ser que é “máis ca 
un humanismo”, en canto que pensa o ser humano na proximidade de Deus, como a súa 
“casa” e o seu “pastor”: como a súa “imaxe”, o seu “re-presentante” e “encarnación” viva, 
para o dicirmos bíblicamente. 

Concretando un pouco máis, acaso axuden dúas observacións. A primeira é que a 
linguaxe do desexo pode operar de “convertedor” excelente. Case todo o que se leva ante 
Deus como petición é en realidade desexo: como indixencia propia ou como ansia de que a 
saúde e a fraternidade do seu Reino se estendan de verdade no mundo. Pois ben, en lugar 
de “desexar pedindo”, “desexemos desexando”, expresando de modo concreto o desexo, 
pero agora orientándoo na súa xusta dirección. O cal significa, por un lado, dirixir a mirada 
cara ao Deus que está a traballar xa niso que desexamos, suscitando o noso mesmo desexo; 
e, por outro, canalizar o noso psiquismo cara á fe confiada nesa presenza activa, tratando 
de bendicila, acollela e transformala en compromiso liberador. 

A segunda observación é máis ben unha aplicación concreta. Supoño que, coma 
min, moitos sufriron cos chistes burdos e as ironías doadas e superficiais a propósito de 
Deus na Guerra do Golfo: ¿“Deus” ou “Alá”? ¿Pedir que gañen os “cristiáns” ou os 
“musulmáns”? Poñamos máis seriamente a cuestión, extremándoa para a facer máis 
realista: ¿podían rezar de verdade ao mesmo tempo Sadam Hussein e George Bush? A 
cuestión non é ociosa, porque non só foi (ou puido ser) dolorosamente real, senón que de 
sempre constituíu un lugar clásico para formular o problema da oración de petición: ¿ten 
sentido que os dous bandos opostos pidan a vitoria ao mesmo Deus? 

O absurdo e o grotesco están aquí á volta da esquina. E mentres non se abandone a 
petición, non vexo moi ben como poidan ser esquivados. Pero sería moi grave que na 
ambigüidade tráxica desa situación límite o ser humano non puidese dirixirse a Deus. O 
problema empeza a aclararse se en vez de petición falamos de oración. Entón si, dúas 
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persoas verdadeiramente relixiosas —abandonemos agora os personaxes reais ao misterio 
da súa conciencia persoal— poden orar a (o seu) Deus dende o fondo do corazón. 

Porque entón xa non lle “pedirán” a El, senón que “se deixarán pedir” por El. É 
dicir, recoñecerán que a situación é xa contraria ao amor de Deus, aos seus plans e á súa 
acción no corazón de todos por instaurar a paz entre os homes; que El, non nós, é o 
primeiro en querer a mellor solución e que son as circunstancias e sobre todo o noso 
egoísmo os que se opoñen; recoñecerán que tamén eles están incursos nesa oposición e 
tratarán de deixarse adoutrinar, acalando o egoísmo, os desexos de vinganza, a 
prepotencia...; tomarán conciencia de que, a pesar de todo, Deus “está con eles a os 
empurrar” cara á mellor solución, tratando de os iluminar, axudándoos canto pode; 
intentarán descubrir por onde vai ese camiño de Deus, recorrendo á Escritura sagrada, 
escoitando o corazón, examinando a situación, dialogando con expertos...; finalmente, sen 
estar nunca seguros de poderen dicir que a súa decisión é a de Deus, aínda que tratando de 
que coincida con ela e confiando en que, a pesar de todo, Deus está a acompañar a todos, 
asumirán a súa responsabilidade: que pode ser o acordo, o aprazamento ou a traxedia do 
conflito... 

O exemplo é escabroso e non sei en qué medida as indicacións son minimamente 
acertadas. Só tratan de facer ver dalgún xeito que unha postura relixiosa auténtica, aínda 
feita dende credos distintos, permitiría a Bush e a Saddam —ao Bush e ao Saddam 
“ideais”— orar de verdade, respectando a transcendencia de Deus e confesando o seu 
amor, ao tempo que educarían o seu propio interior para obrar do mellor modo posible. 

5.3 Unha aposta aberta 
En todo caso, o exemplo visualiza unha vez máis que non é doado orar así. Esixe 

unha reconversión que pode resultar penosa, e ás veces o prezo inicial parece moi forte: 
desconcerto na oración, necesidade de recompoñer o propio mundo interior dende raíces 
moi íntimas e moi queridas. Pode producir a impresión de entrar nunha marusía onde todo 
anda revolvido e as fórmulas están por atopar, ata chegar á vertixe de sentir a ameaza de 
“quedar sen Deus”. Coñezo xente, teólogos incluídos, que iniciado o camiño, o 
abandonaron. E experimentei unha resistencia moi estendida a estas ideas. 

Con todo, creo que non só é necesario afrontar directamente o problema, senón que 
hoxe estamos xa en condicións de o facer. De feito, tamén hai xente que deu o paso, e, 
superado o desconcerto inicial, recoñece agradecida e aínda entusiasmada o novo espazo 
que se abre así ao espírito —ao Espírito—, espazo que se traduce na disolución real das 
sospeitas sobre a oración, nunha vivencia máis personalizada (rota a rutina das mil frases 
feitas de que está poboada a nosa mente) e sobre todo máis atenta á orixinalidade de Deus 
na nosa vida e á incrible gratuidade do seu amor. 

En todo caso, estas ideas son un ofrecemento ao diálogo e unha busca de 
intercambio de experiencias. Dende logo, este traballo só ten sentido como intento de 
comunicar algo. Creo que pode axudar a unha vida de oración máis crítica, rica e 
actualizada. 
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Resumo: A Bíblia Sagrada é ferramenta indispensável no imaginário religioso e 

teológico-doutrinário no Protestantismo. A hermenêutica protestante faz uso do texto 

bíblico a partir de uma leitura, com raras exceções, fundamentalista quando a 

revelação divina é tomada a partir do texto e não antes dele. A partir dessa 

problemática, o artigo procura abordar a perspectiva revelação-Bíblia em Andrés 

Torres Queiruga e sua contribuição para uma leitura bíblica que contemple o contexto 

da comunidade de fé. 

 Palavras-chave: Bíblia; Revelação; Hermenêutica; Protestantismo; 

Fundamentalismo. 

Introdução 
O Protestantismo tem na Bíblia a sua razão de ser. Ela é a “única regra de fé e 

prática”, e esse adágio tem uma série de desdobramentos. O texto sagrado tem a primazia 

na Igreja e a sua exposição é elemento primordial na reunião dominical. A relação com a 

Sagrada Escritura é sinônimo de relacionamento com Deus, daí a vida espiritual ser medida 

pela quantidade de leituras da Bíblia. 

Enquanto para o Catolicismo a autoridade provém da Tradição, da infalibilidade do 

papa e do Magistério, para o Protestantismo a construção se dá a partir do texto bíblico. O 

que restou foi o texto e sem o texto não há Protestantismo. 

                                                 
1 Bacharel em Teologia (FAETESP), licenciado em Filosofia (FAEME), pastor batista (Igreja Batista 

Memorial em Iporanga, São Paulo), professor no ensino público de Filosofia. Autor do livro 
Cristologia protestante na América Latina: uma nova perspectiva para a reflexão e o diálogo sobre 
Jesus. São Paulo: Arte Editorial, 2011. 
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Com a Reforma Protestante e sua centralização no texto bíblico, os teólogos se 

voltam para a Bíblia e questionam: O que é isto? É revelação de Deus? É Palavra de Deus? 

Em que sentido? Como interpretá-la? Como aplicá-la? As teorias surgem, as ideias 

borbulham em cima do texto. A partir disso surgiram alguns equívocos, como, por 

exemplo, o aprendizado dos originais – hebraico para o Antigo Testamento e grego para o 

Novo Testamento – com o fim de dizer exatamente o que a Palavra de Deus está dizendo. 

Procurou-se ler os originais com o intuito de entender o que realmente “Deus” estava 

dizendo e nesse sentido a língua vernácula não expressava de fato as “palavras de Deus”, os 

originais sim. É claro que as nossas traduções precisam ter credibilidade textual, mas a 

questão não é essa. O problema é o uso indiscriminado do literalismo como instrumento de 

hermenêutica. Isso apagou a diversidade de formas e estilos literários da Bíblia, ignorando 

os autores e as comunidades, circunstâncias e contextos. Para entender o texto bíblico, 

convencionou-se olhar os originais, pois somente assim é possível entender a Bíblia em seu 

real significado. 

Essa maneira de ver o texto bíblico é prejudicial para a comunidade. Ela ficou refém 

do pastor-pregador, que, alegando um conhecimento superior da Bíblia, fala algumas 

palavras em hebraico ou grego no sermão como forma de legitimar a autoridade do texto e, 

como consequência, o sermão. Isso acentua o desaparecimento na comunidade de um dos 

principais valores da Reforma Protestante, o livre-exame da Bíblia. 

Bíblia e Protestantismo: a gênese de uma relação 
O movimento de Martinho Lutero teve a Bíblia como força motriz. Mas em nenhum 

momento a Bíblia ganhou um status de infalibilidade ou inerrância. Esses são conceitos 

posteriores. Para o monge alemão, a preocupação com os “canônicos” nunca foi primordial. 

Segundo Martin Dreher, Lutero via o Evangelho como anterior à Bíblia (cânon).2 Daí a 

ideia de que a Bíblia não era o Evangelho, mas o que ela relata, sim, é Evangelho. Para o 

reformador, a mensagem do Evangelho vinha antes da Bíblia e não depois. Nesse sentido, 

portanto, a Bíblia continha a Palavra de Deus.3 O mesmo não se aplica a João Calvino, que 

                                                 
2 Cf. DREHER, Martin N. Bíblia; suas leituras e interpretações na história do cristianismo. São 

Leopoldo: Sinodal, 2006. p. 44. 
3 Cf. TILLICH, Paul. História do pensamento cristão. Trad. Jaci Maraschin. São Paulo: ASTE, 1988. 

p. 222. 
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compreendia o texto bíblico como uma “lei da verdade”, concepção que irá ultrapassar suas 

ideias no desenrolar do Protestantismo fomentando uma relação com a Bíblia a partir da 

radicalidade do literalismo.4 

À procura de uma autoridade suprema e infalível, o Protestantismo buscou no texto 

bíblico a sua fonte. Em disputas com o liberalismo teológico europeu, o Protestantismo 

estadunidense formulou os fundamentos tendo como primeiro ponto “a inspiração e 

inerrância da Bíblia”. Estava aí a porta de entrada e o critério de legitimidade do 

Protestantismo – a revelação estava na Bíblia, logo a Bíblia não contém erros em tudo que 

afirma.5 

O doutrinamento do Protestantismo se deu com as diversas “Declarações de Fé”. Em 

todas elas a revelação é atrelada ao texto bíblico. A declaração mais expressiva nesse 

sentido é a Declaração de Chicago sobre a Inerrância da Bíblia.6 Nela há uma série de 

artigos afirmando a supremacia da Bíblia e seu caráter revelacional. 

A partir disso a Bíblia deixa de ser um registro da revelação para ser a própria 

revelação. Quanto àqueles que afirmam que a Bíblia contém a revelação, são qualificados 

como neo-ortodoxos. 

A questão da revelação e sua relação com a Bíblia foi trabalhada por Karl Barth, que 

afirmava ser a Bíblia o testemunho da revelação de Deus.7 Rudolf Bultmann foi mais além 

com sua demitologização – uma maneira de ver Deus no texto bíblico, mas não ficar 

espantado com o vocabulário mitológico e pré-científico.8 Esses teólogos foram rejeitados e 

qualificados como hereges pela ortodoxia. 

O Protestantismo brasileiro é herdeiro dessa dicotomia Bíblia-revelação. A postura 

diante da Bíblia será marcada pelo radicalismo, pela cisão, pelas disputas ideológicas e de 

poder nas denominações do Protestantismo histórico. A Bíblia como “Palavra de Deus” é 

                                                 
4 Cf. ibid., p. 250. 
5 Cf. HORDERN, William. Teologia protestante ao alcance de todos. 2. ed. Trad. Roque Monteiro 

de Andrade. Rio de Janeiro: JUERP, 1979. p. 70ss. 
6 Cf. GRUDEM, Wayne. Teologia sistemática; atual e exaustiva. Trad. Norio Yamakami, Lucy 

Yamakami, Luiz A. T. Sayão e Eduardo Pereira e Ferreira. São Paulo: Vida Nova, 1999. p. 1033-
1038. 

7 Cf. BARTH, Karl. Conceito dialético de revelação. In: FERREIRA, Júlio Andrade (org.). Antologia 
teológica. São Paulo: Fonte Editorial, 2005. p. 60ss. 

8 Cf. BULTMANN, Rudolf. Demitologização; coletânea de ensaios. Trad. Walter Altmann e Luís 
Marcos Sander. São Leopoldo: Sinodal, 1999. 
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tomada no seu sentido mais absoluto, inexorável: “[...] o texto contém palavras que 

brotaram da eternidade e foram escritas no tempo. Deus falou de forma final e completa”. 

Na crítica de Rubem Alves,9 essa postura anula as mediações que a Bíblia tem em seu 

contexto: a leitura temporal da Bíblia, ou seja, uma leitura para o seu próprio tempo, é 

reprimida; ocorre a destruição dos símbolos e mitos no texto; por fim, o livre-exame deixa 

de existir. Nesse sentido, de acordo com Antonio Gouvêa Mendonça, a Bíblia ficou cativa 

no Protestantismo.10 

A Bíblia passa a ser um edifício dogmático contendo toda a “verdade”. Por conta 

disso a inspiração necessita ser verbal, para que a revelação seja infalível.11 

Bíblia a partir do povo. A contribuição de Andrés 
Torres Queiruga 

O teólogo galego Andrés Torres Queiruga vem trabalhando o encurtamento da 

distância entre Deus e o ser humano em seus textos. A sua contribuição para a reflexão 

teológica brasileira é surpreendente, a julgar pela quantidade de livros traduzidos no País, 

sendo que um dos primeiros textos publicados aqui foi a sua tese de doutorado, A revelação 

de Deus na realização humana.12 Nesse trabalho Torres Queiruga expõe seu método 

teológico, “maiêutica histórica”. O velho método dialético socrático toma forma teológica. 

A proposta é buscar uma síntese entre transcendência e imanência onde a revelação vem de 

fora, mas encontra ressonância na pessoa. Partindo de eixos condutores, como a exegese 

contemporânea e a teologia das religiões, ou seja, a contribuição da exegese na solução de 

questões bíblicas que até então eram inquestionáveis e a teologia das religiões como formas 

revelacionais, Torres Queiruga quer mostrar que aquela ingenuidade de pensar que os 

homens e as mulheres da Bíblia viviam sua ética, culto e religiosidade como algo 

expressamente revelado não é mais concebível.13 O povo de Israel viveu sua fé, que incluiu, 

                                                 
9 Cf. ALVES, Rubem. Religião e repressão. São Paulo: Teológica/Loyola, 2005. p. 115ss. 
10 Cf. MENDONÇA, Antonio Gouvêa. A Bíblia cativa, Cristo no céu e a Igreja ausente. Estudos de 

Religião, São Bernardo do Campo: Umesp, ano IV, n. 6, p. 167-182, abr. 1989. 
11 Cf. NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Leitura bíblica fundamentalista no Brasil – Pressupostos 

e desenvolvimentos. Caminhando, São Bernardo do Campo: FATEO, v. 7, n. 2, p. 31-49, out. 2002. 
12 Cf. TORRES QUEIRUGA, Andrés. A revelação de Deus na realização humana. Trad. Afonso 

Maria Ligorio Soares. São Paulo: Paulus, 1995. 
13 Cf. ibid., p. 24. 
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naturalmente, vicissitudes, como tramas, conquistas, derrotas, alegrias, tristezas. Sua 

história foi ganhando corpo escrito depois do exílio babilônico. E se há revelação no texto, 

como há de fato, ela surgiu como consequência de um processo de fé que modelou seu 

pensamento e experiência. O texto não surgiu como palavra feita e dada no nada e no vazio, 

muito pelo contrário, o texto recolhe sagas, mitos, festas, lendas, folclore para dar claridade 

ao passado de Israel e sua experiência originária com o conhecido Iahweh.14 

O mesmo com os escritos do Novo Testamento: a experiência com o Deus de Israel e 

sua manifestação no Jesus de Nazaré e a ressurreição como confirmação de que ele era o 

Filho de Deus. Dentro do imaginário religioso e cultural, a comunidade vivencia a sua fé 

sem pretensão alguma de construir dogmas ou fazer doutrinas num primeiro momento. Para 

Torres Queiruga, a Bíblia nasceu do descobrimento de Deus na vida de um povo. Antes 

mesmo de passar pela pena de um redator, ela é (era) fruto de uma experiência 

revelacional.15 O texto já é um produto revelacional e não, propriamente, revelação. A 

revelação não apareceu como palavra feita, como oráculo de uma divindade escutado por 

um vidente, mas como experiência viva. 

O texto não pode ganhar status revelacional cabalmente. Ele possui fragilidades, e 

está aí a graça de Deus. As contradições, as ambivalências, o caráter histórico vêm 

corroborar que o texto é humano, demasiadamente humano-divino.16 

Considerações finais 
Karl Barth, quando assumiu o pastorado, em 1911, teve uma experiência marcante: o 

conflito entre a academia e o trabalho pastoral. Percebeu que havia discrepâncias entre os 

estudos teológicos e a real necessidade do povo que precisava ouvir a Palavra de Deus. 

Barth entende que a revelação se dá em três vertentes: Cristo, como manifestação de Deus 

(sem o texto); o texto, como registro dessa revelação; e a pregação, que atualiza a 

revelação. A Bíblia, em suas mãos, torna-se um instrumento no qual a Igreja recorda a 

                                                 
14 Cf. ibid., p. 32. 
15 Cf. id. Do terror de Isaac ao Abbá de Jesus; por uma nova imagem de Deus. Trad. José Afonso 

Beraldin. São Paulo: Paulinas, 2001. p. 40. 
16 Cf. PANASIEWICZ, Roberlei. A fragilidade de Deus – Uma compreensão da revelação de Deus 

em Andrés Torres Queiruga. In: SOTER (org.). Deus e vida; desafios, alternativas e o futuro da 
América Latina e do Caribe. São Paulo: Paulinas, 2008. p. 385-406. 



Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 39 23 

revelação de Deus e a pregação, como atualização da revelação.17 Seus sermões tinham 

objetivos muito claros: dar ao seu povo condições de refrigério, serenidade, coragem, 

descanso e fé num Deus amoroso, sempre se apercebendo do contexto imediato. Suas 

reflexões passavam pela Epístola de Romanos procurando sempre uma abertura para os 

problemas do ser humano. 

Dentro da perspectiva latino-americana, a Bíblia é um poço de onde se tira água 

fresca e saudável, é uma fonte que não secou e nunca irá secar. Ela continua sendo atual 

para as situações históricas da América Latina quando relata a opressão do pobre, o 

suborno nos julgamentos, a violação dos direitos humanos, a banalidade da vida. A 

hermenêutica se dá em uma profunda dialética entre Palavra de Deus e contexto histórico, e 

o fator determinante dessa hermenêutica é Jesus Cristo e sua prática libertadora que 

desconcertava os fariseus e escribas. A Bíblia ganha concretude quando solidifica no meio 

do povo a solidariedade, o amor ao outro, o perdão, a partilha, a vida. Mensagens 

autoritárias e esmagadoras não levam o povo a pensar em suas vidas e a ver o texto como 

fonte de espiritualidade a partir da identificação com as situações bíblicas. Essa postura 

maniqueísta de usar o texto para proibir ou liberar não contribui em nada para formação da 

vida cristã. O comportamento como evidência da salvação e a leitura bíblica como 

penitência não irão possibilitar uma hermenêutica para a vida. O texto continuará sendo um 

amuleto obsoleto. 

A leitura protestante da Bíblia necessita urgentemente propiciar uma reflexão bíblica 

que mostre que a vida cotidiana também está na Bíblia. Uma hermenêutica que valorize a 

vida, que valorize a condição em que a pessoa vive. Uma hermenêutica que leva em 

consideração os anseios do ser humano antes da doutrina. Uma hermenêutica da 

similaridade entre a comunidade de fé e os autores bíblicos. 
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 Resumo: O presente estudo, por meio de uma metapesquisa, faz uma síntese de três 

trabalhos de conclusão do curso de Pedagogia a respeito da educação em espaços não 

formais por meio do turismo educacional. A pesquisa envolveu a análise da 

introdução, desenvolvimento da pesquisa, resultados e considerações finais dos três 

trabalhos objetivando a percepção do nível no qual se encontram as discussões a 

respeito do tema no ambiente acadêmico de pedagogia. Os autores que serviram de 

referencial teórico para a realização do estudo foram: Almeida (1997); Barretto 

(1999); Camargo (2004); Castelli (2001); Corrêa (2008); Pacheco (2002); Raykil & 

Raykil (2011); Rejowski & Costa (2003); Smith (1989) e Vinha (2005). A análise foi 

baseada nos trabalhos das autoras Martins, Rego e Scremin (2011). Os resultados do 

estudo apontam um relevante interesse no turismo pedagógico e nas possibilidades 

educativas que oferece, a preocupação das autoras com o estreitamento do diálogo 

entre as áreas de atuação e a falta de capacitação profissional para os docentes como 

empecilho para o desenvolvimento da atividade. Percebe-se, por meio do estudo, que 

o diálogo entre as áreas de pedagogia e turismo é fundamental para o 

desenvolvimento e o amadurecimento das pesquisas, projetos e atividades 

pedagógicas em espaços não formais de educação. 
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 Palavras-chave: Educação; Turismo; Ensino Religioso; Formação do Professor; 

Estudo do Meio. 

Introdução 
Com a introdução do componente curricular Ensino Religioso no Ensino 

Fundamental, tendo como conteúdo a leitura do fenômeno religioso manifestado na 

sociedade, surgiu o interesse de professores desta disciplina explorarem os espaços 

religiosos nos diferentes municípios. De tal forma que atualmente vem crescendo o 

interesse das escolas na utilização do turismo educacional para o ensino multidisciplinar em 

espaços não escolares, rica ferramenta para o processo de construção do conhecimento por 

meio da interação com o objeto de estudo. Embora essa metodologia já venha sendo 

utilizada desde o século XVI e, mais tarde, com Celéstin Freinet, reiterando suas 

possibilidades pedagógicas, é somente a partir do século XXI que começa a ser explorada 

de maneira plena em escolas que se valem dos benefícios do denominado turismo 

educacional ou turismo pedagógico. Esse tipo de atividade, realizada em conjunto com 

agências especializadas no ramo, visa a aproximar os conteúdos teóricos aprendidos em 

sala de aula da realidade concreta, gerando maior significação para os alunos, que passam a 

aprender de forma espontânea, lúdica e sociável e a interagir com o objeto de estudo. De 

acordo com Pacheco (2002, p. 4), o turismo educacional não pode ser considerado uma 

mera excursão, pois envolve aprendizado e apresenta horizontes bem mais amplos, já que 

busca integrar ações desenvolvidas dentro da sala de aula ao currículo do participante. 

O principal elemento motivador do turismo educacional em espaços culturais é que o 

aprendizado ocorre de maneira espontânea e permite que o aluno obtenha novas sensações 

mediante a interação com o objeto de estudo através de uma educação não formal, 

possibilitando não só o aprendizado em si, mas também a construção de um cidadão mais 

consciente do meio onde vive. 

“Os ganhos afetivos são aqueles que mais enriquecem a educação em museus e 

parecem ser os mais possíveis de se realizar comparando-se com o ensino escolar. A 

motivação para conhecer mais sobre temas tratados e o crescimento pessoal são exemplos 

de ganhos afetivos” (Almeida, 1997, p. 51). 
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No campo da educação patrimonial e socioambiental, nota-se uma atenção especial 

ao compromisso conjunto de toda a sociedade na preservação e conservação do patrimônio, 

reforçando o papel do poder público em articular a escola, a comunidade e os espaços 

culturais e reunir os saberes coletivos em prol de uma educação para o lazer. Seguindo essa 

lógica, o papel do turismo é o de difundir essa consciência global de pluralidade e 

identidade. Para isso, a educação patrimonial é um importante instrumento, pois aproxima a 

comunidade de seu patrimônio e cria laços afetivos que estimulam a preservação. Partindo 

desse ideal, o turismo pedagógico busca a promoção do entendimento, da conscientização e 

valorização da identidade local a partir de propostas amplas e diversificadas. Além disso, o 

turismo educacional estimula o desenvolvimento do relacionamento interpessoal, tendo 

como principais características desenvolver no indivíduo não só os aspectos cognitivos, 

mas também emocionais, afetivos, sociais e culturais. A viagem tem influência também na 

transformação do sujeito, tornando o turismo cultural uma ferramenta de disseminação do 

saber. Assim, é importante desenvolver estratégias de educação para o turismo, pois torna-

se o fio condutor dessa união. 

Portanto, o turismo educacional pode auxiliar na proposta de ensino mais 

democrático e plural, favorecendo encontros que estimulem a reflexão dos alunos e 

promovam o conhecimento do meio sociocultural onde vivem, algo significativo em termos 

pedagógicos, objetivando, assim, uma experiência que irá aproximar o aprendizado teórico 

da vida. Assim, visando um ensino que apresente uma visão mais global da diversidade 

cultural brasileira, por meio das aulas-passeios, o professor passa não somente a informar, 

mas também a formar e transformar seus alunos em cidadãos plenos, conscientes de seu 

papel na sociedade e desprovidos de preconceitos com relação à cultura do outro, 

estimulando, assim, a desconstrução do etnocentrismo. Para Corrêa (2008, p. 86), isso traz 

para o campo da educação muitos desafios, já que para atingir esse objetivo deve haver o 

respeito às diversidades e um redirecionamento das práticas educativas, a fim de 

transformar a escola em um ambiente mais inclusivo, democrático e plural. 

Assim, verificando a importância para o desenvolvimento da área das pesquisas que 

vem abordando o tema, delimitou-se o objetivo de analisar e verificar o que apontam os 

trabalhos de conclusão de curso de três estudantes do curso de Pedagogia da PUCPR a 

respeito das possibilidades do turismo educacional no ambiente escolar. A escolha do tema 
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justifica-se pela necessidade de verificar em que ponto se encontram os estudos sobre o 

turismo educacional no ambiente acadêmico de pedagogia, já que se nota uma defasagem 

nessa discussão em relação à área de turismo, que já vem discutindo o assunto faz algum 

tempo. Para tanto, foi realizada uma metapesquisa dos três trabalhos selecionados, que 

foram devidamente analisados em busca de pontos comuns e divergentes sobre o tema, 

levantadas as informações, para, finalmente, construir uma síntese sobre o que vem sendo 

discutido neste campo acadêmico a respeito das possibilidades educacionais do turismo 

educacional. A escolha deste tipo de pesquisa acontece por causa da sua contribuição para 

compreender em que estado encontram-se as discussões sobre o tema escolhido. 

Para atingir o objetivo proposto, o estudo foi realizado em quatro momentos: no 

primeiro momento será feita uma breve explanação a respeito do turismo educacional e 

seus benefícios para a educação da sociedade; no segundo momento tratamos da 

apresentação dos três trabalhos, bem como das pesquisas que apresentam; no terceiro 

momento enfocamos a análise dos aspectos convergentes e divergentes das três pesquisas; 

por fim, no último momento expomos as considerações finais sobre o estudo realizado. 

Turismo educacional 
A partir do século XVII, começa a configurar-se um tipo de turismo que se assemelha 

muito ao chamado turismo moderno: o Grand Tour, denominado assim por causa de sua 

duração, que podia prolongar-se por aproximadamente três anos e percorria um longo 

percurso dentro da Europa e da África. “É o período do chamado ‘turismo neoclássico’, no 

qual a viagem era um aprendizado, completamente indispensável da educação” (Barretto, 

1999, p. 49). Os grand tourists, assim chamados os praticantes da atividade, eram 

estudantes, principalmente ingleses, que haviam concluído seus estudos formais e 

necessitavam de uma longa viagem para a fixação do aprendizado e de um maior 

enriquecimento cultural. Assim, saíam de seus países acompanhados por um tutor e 

viajavam por diversos países da Europa e, em alguns casos, da África também, adquirindo 

conhecimentos de arte, dança, música, literatura, ciências e política. 

“Na Inglaterra do século XVIII, o Grand Tour chegou a ser uma instituição 

completamente radicada e plenamente desenvolvida, o incentivo turístico para sair ao 
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estrangeiro não foi somente cultural, mas, ao mesmo tempo, de uma forte índole educativa 

e política” (Smith, 1989, p. 57 – tradução nossa). 

Acreditava-se que os praticantes adquiriam, pela experiência, conhecimentos 

políticos que dificilmente seriam absorvidos em uma aula teórica, facilitando a preparação 

para futuros cargos políticos, o que tornou o Grand Tour uma cobiçada e eficiente 

modalidade de ensino na época. Além disso, pelo fato de a Inglaterra estar localizada em 

uma ilha, distanciando-a do restante do continente, esperava-se que os estudantes pudessem 

trazer novidades nos campos culturais e científicos que impulsionassem o país e o 

deixassem mais competitivo em relação aos demais países do continente, superando, assim, 

as dificuldades físicas de acesso à informação que a Inglaterra enfrentava. 

Os defensores das viagens entendiam que as escolas jamais conseguiriam o mesmo resultado 

pedagógico permitido pela observação direta dos usos e costumes da política, do governo, da 

religião, da arte de outras nações. Eles entendiam que os jovens voltariam enriquecidos para 

exercer cargos políticos e que poderiam transformar a Inglaterra, país conhecido como terra 

do comércio, em terra das artes e das letras (Barretto, 1999, p. 50). 

Com o declínio da aristocracia e a ascensão da burguesia, a motivação de viagem 

passa a ser o privilégio da descoberta. Das viagens de Marco Polo até as grandes 

navegações, a curiosidade insaciável do homem fez com que o medo da viagem se tornasse 

superável em busca das descobertas que o mundo novo traria à tona. Assim, as explorações 

além-mar, que no início eram muito perigosas, permitiram que a tecnologia se 

desenvolvesse a ponto de tornar os transportes continentais tão seguros que permitissem a 

todos viajar e entrar em contato com outras culturas. 

A partir daí, com as mudanças que estavam sendo processadas, sobretudo na agricultura e na 

indústria, as pessoas passaram a viajar para inteirar-se das novas descobertas, isto é, para 

informar-se. As viagens passam a fazer parte da vida profissional. Buscam-se, em outros 

países, informações sobre os avanços no comércio, na agricultura e nos manufaturados, com 

o objetivo de importar novidades que contribuíssem para o desenvolvimento da própria 

profissão (Castelli, 2011, p. 21). 

Um pedagogo francês chamado Célestin Freinet, notando o desinteresse dos seus 

alunos nas aulas dentro de sala, resolveu mudar seu método de ensino e levá-los a lugares 
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abertos, próximos da natureza, para verificar qual seria a resposta dos alunos à mudança no 

aprendizado, surgindo, assim, o conceito de aula-passeio. 

A aula-passeio consistia em atividades extraclasse, organizadas coletivamente pelos alunos, 

onde o essencial era valorizar as necessidades vitais do ser humano – criar, se expressar, se 

comunicar, viver em grupo, ter sucesso, agir-descobrir, se organizar – tornando-os cidadãos 

autônomos e cooperativos (Raykil; Raykil, 2011, p. 7). 

Com sua atitude, Freinet desconstrói o método de ensino tradicional centrado na 

figura do professor como transmissor de conhecimentos e no ensino enciclopédico como 

único meio de aprendizado. Assim, propõe uma educação mais ativa e participativa, onde o 

aluno e seu meio ambiente tornam-se protagonistas na ação educativa e o professor torna-se 

mediador desse aprendizado. O turismo, então, torna-se uma nova opção de ensino e os 

alunos, durante a atividade, tornam-se turistas. De acordo com Rejowski e Costa (2003, p. 

224), 

os alunos passam a assumir a condição temporária de turistas, deslocando-se de seu local de 

origem em busca de algo novo. Há, então, numa aula, o elemento dinâmico (a viagem) e o 

sujeito do turismo (o turista). Não se trata, obviamente, de uma metamorfose, uma mudança 

física, social e psicológica. Os alunos continuam sendo alunos que participam de uma aula. 

Essa assunção de posição diz respeito apenas ao tratamento dado à atividade pedagógica. 

Das aulas-passeios de Freinet ao turismo educacional realizado hoje muitos autores 

vêm discutindo os benefícios que a atividade proporciona. Atualmente, cada vez mais 

escolas buscam o turismo educacional como um diferencial na educação de seus alunos, 

porém nota-se, ainda, que a maioria desconhece as possibilidades educacionais do turismo 

ou relega a atividade ao plano de simples complemento educacional, sem ao menos buscar 

informações a respeito do funcionamento e dos resultados obtidos. 

A organização de situações de aprendizagens, relacionadas a conteúdos curriculares, a 

valores éticos e estéticos, além de atitudes formativas, tais como o desenvolvimento da 

capacidade de iniciativa e solidificação de amizades; respeito ao outro e o fortalecimento da 

noção de pertencimento a um grupo ou a um ecossistema; experiência de autonomia; 

elaboração conjunta de regras de convivência, dentre outras (Vinha, 2005, p. 6-7). 
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Os roteiros turísticos culturais são significativos exatamente por proporcionar a 

interação com o objeto de estudo, favorecer a educação patrimonial e estimular o 

sentimento de pertença dos participantes com seu entorno, e, como afirmam Rejowski e 

Costa (2003, p. 208), “é justamente a capacidade de promover o desenvolvimento humano, 

social e educacional que baliza a utilização do turismo como atividade que serve ao 

ensino”. Assim, a ferramenta do turismo educacional ajuda a suprir as antigas falhas na 

educação escolar, que por muito tempo manteve os alunos fechados na sala de aula e 

afastou o aprendizado da vida prática em sociedade. 

Comprovadamente, os alunos não possuem muitas informações sobre a história de sua 

cidade. Esta falha educacional poderia ser suprida com a utilização dos RTCs,3 que, conforme 

a pesquisa, atraem os alunos; são ferramentas eficazes de aprendizagem e se encaixam 

perfeitamente no conceito de desenvolvimento sustentável, no qual se deve envolver a 

comunidade local nas ações, propiciando seu acesso ao patrimônio (Camargo, 2004, p. 110). 

Portanto, se a escola visa a atingir um ensino mais democrático, inclusivo e plural, 

deverá estimular os alunos a explorarem o seu entorno, e, mais que um simples passeio, 

converter o olhar do aluno em um olhar turístico, fornecendo-lhe informações, 

possibilitando novas experiências, contribuindo para o fortalecimento do espírito crítico e 

ciente do ambiente onde vive, para que, no futuro, o aluno possa contribuir para o 

desenvolvimento local e tenha um maior comprometimento com a sociedade. 

O que os trabalhos analisam? 
O trabalho de Martins (2011), por meio de uma pesquisa bibliográfico-exploratória, 

tem como objetivo analisar as possibilidades de trabalhar o espaço sagrado 

interdisciplinarmente no Ensino Fundamental através da utilização do turismo educacional. 

O estudo também apresenta uma pesquisa de caráter qualitativo com quarenta professores, 

vinte escolas públicas e vinte escolas particulares a respeito da aplicação do turismo 

educacional em seu ambiente escolar. O trabalho foi estruturado em seis capítulos. O 

primeiro capítulo trata da contextualização das tecnologias educativas na prática 

pedagógica, sendo que a autora valeu-se do estudo bibliográfico para apresentar o turismo 

                                            
3 Roteiros Turísticos Culturais. 
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pedagógico, o turismo religioso, o ensino religioso como disciplina, a aula-passeio como 

complementação educacional e o papel do pedagogo na elaboração dos roteiros culturais 

em templos. Num segundo momento, a autora faz uma reflexão a respeito de como se deve 

visitar um templo, respeitando os costumes e hábitos do local e o que se deve observar em 

um templo, apelando para todas as sensações que o mesmo emana. No terceiro capítulo, é 

apresentado um roteiro de turismo educacional, cujo objeto de estudo escolhido foi a 

Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é objeto de 

apresentação no capítulo posterior e ressalta as divergências para a escolha do estilo 

arquitetônico da Basílica, fato que a torna ainda mais atraente para um estudo escolar in 

loco. Por fim, o trabalho apresenta os resultados da pesquisa, demonstrando que 75% dos 

entrevistados fazem alguma ideia do que significa turismo pedagógico, mas em sua maioria 

(56%) não fazem uso de templos em suas aulas-passeios – 56% dos entrevistados não 

haviam utilizado a ferramenta no primeiro semestre escolar e 35% não pretendiam utilizá-la 

no segundo semestre do ano de 2011. Em relação aos resultados pedagógicos da atividade, 

75% dos entrevistados conversaram com os alunos antes e após os passeios, mas a maioria, 

81% dos professores, não teve nenhuma capacitação voltada para a atividade de turismo 

educacional. Por fim, a autora conclui que tal atividade ainda deve ser bastante explorada 

pelos docentes, uma vez que a maioria ainda não aderiu à prática, e que, se realizada com 

responsabilidade e foco, poderá ser uma ferramenta eficaz na educação escolar. Conclui 

também que os professores deixam os espaços sagrados em segundo plano, preferindo levar 

os alunos a zoológicos, museus e parques, portanto está na hora de fazer algo para mudar 

tal realidade. 

O trabalho de Rego (2011), por meio de uma pesquisa bibliográfico-exploratória, tem 

como objetivo entender a importância de integrar o turismo pedagógico em museus de 

Curitiba ao currículo escolar, utilizando-o como uma ferramenta importante para as 

instituições de ensino fundamental. O estudo também apresenta uma pesquisa de caráter 

qualitativo com quarenta professores, entre escolas públicas e escolas particulares, 

objetivando identificar o cenário atual de aplicação e compreensão do turismo pedagógico 

através da compreensão dos professores em relação à inserção do turismo na educação. O 

capítulo um trata das concepções pedagógicas e sua relação com o turismo, fazendo uma 

análise sobre o papel do pedagogo inserido na prática do turismo, bem como uma análise 
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das propostas pedagógicas de Freinet e sua aula-passeio e aquela de Fernando Hernandez e 

sua pedagogia de projetos. O segundo capítulo traz uma pesquisa bibliográfica a respeito 

dos conceitos de turismo, turismo social, cultural e suas principais características, para, no 

terceiro capítulo, fazer uma análise do que vem a ser o turismo educacional, suas 

características e objetivos e sua importância para as duas áreas do conhecimento. O quarto 

capítulo trata do objeto de estudo, os museus e sua importância como ferramenta no 

currículo escolar para a ampliação dos olhares dos alunos a respeito de sua própria 

realidade. Os dois próximos capítulos apresentam a pesquisa com os professores, sendo que 

76% dos entrevistados afirmaram não utilizar os museus em suas aulas-passeios, preferindo 

zoológico, cinema e parques, e apenas 17% dos entrevistados afirmaram ter obtido alguma 

espécie de capacitação para a realização do turismo educacional. Por fim, a autora conclui 

que é necessária uma melhor estrutura, tanto de planejamento como de capacitação 

profissional, para que a atividade se desenvolva e enriqueça o currículo escolar, valendo-se 

de maneira eficaz dos recursos disponíveis na cidade. Além disso, a autora cita a falta de 

oportunidade de realizar um roteiro na íntegra como o responsável pela falta de 

aprofundamento do tema e acredita que a ampliação de visão de todos os profissionais 

envolvidos no projeto é necessária para que surjam pesquisas mais abrangentes na área. 

O trabalho de Scremin (2011), por meio de uma pesquisa bibliográfico-exploratória, 

tem como objetivo analisar o conhecimento dos pedagogos sobre o turismo pedagógico 

como método auxiliar em sua prática docente por ser algo “inovador na área da educação”. 

O estudo também apresenta uma pesquisa de caráter qualitativo com a aplicação de trinta 

questionários em instituições públicas e privadas para visualizar o entendimento dos 

pedagogos em relação ao turismo educacional, sendo aplicados quinze em rede pública e 

quinze em rede privada. O primeiro capítulo faz uma reflexão a respeito dos principais 

conceitos e características do turismo histórico, do turismo educacional e do turismo 

cultural e de suas possibilidades para enriquecer a educação atual. O segundo capítulo trata 

da aula-passeio proposta por Celéstin Freinet, que visava não só uma educação temporal, 

mas uma educação para a vida. O terceiro capítulo discorre a respeito do papel dos 

profissionais do turismo e da pedagogia, enfatizando a importância do planejamento para o 

sucesso na realização da atividade. O quarto capítulo trata da importância dos parques 

etnográficos para o ensino escolar e o que pode ser explorado nesses espaços ricos em 
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cultura, o que proporciona ao aluno reconstituir a historicidade do local onde moram e criar 

um sentimento de pertença a um ou mais grupos socioculturais. O capítulo a seguir 

apresenta uma proposta de roteiro pedagógico-cultural no Bosque do Alemão. No sexto 

capítulo, a autora apresenta os resultados na pesquisa, na qual 67% (das escolas públicas) e 

47% (das escolas particulares) não demonstram clareza conceitual referente ao turismo 

pedagógico, também não possuem conhecimento sobre o tema abordado na pesquisa e 

ainda apresentam dúvidas quanto à sua atuação durante a atividade. A maioria dos 

entrevistados não utiliza os parques etnográficos em suas aulas-passeios e muitos não 

utilizaram a ferramenta no ano de 2011. Pela falta de clareza, muitas vezes o trabalho antes 

e após as atividades não é feito de maneira plena e a autora acredita que isso se deve ao fato 

de que todos os entrevistados afirmaram nunca ter obtido nenhuma capacitação voltada 

para o turismo educacional.  Por fim, a autora afirma que os alunos ainda veem a atividade 

como folga e não atribuem valor para a mesma, por isso a atividade pode não contribuir 

significativamente para o conhecimento do aluno. Acredita também que a inserção do 

pedagogo no turismo educacional é uma questão muito relevante, uma vez que contribui 

para uma aprendizagem diferenciada e significativa e, portanto, os profissionais de 

pedagogia devem ter uma capacitação para trabalhar de maneira plena com a atividade. 

Conclui, também, que o sucesso do turismo educacional depende da aproximação de todos 

os profissionais envolvidos para que a atividade seja feita em conjunto. 

Elementos convergentes entre as pesquisas 
As autoras, dentro de seus respectivos temas, acreditam que o turismo pedagógico é 

uma ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, que desperta nos alunos 

interesse em buscar novos conhecimentos a respeito das diferenças culturais, favorecendo a 

socialização e, por consequência, um aprendizado mais prazeroso, gerador de diversas 

sensações e revelador da realidade do local estudado. O turismo pedagógico torna-se uma 

nova realidade de ensino, que deve ser absorvida pelos profissionais da educação, pois, 

além de a atividade oferecer uma motivação extra, que é o estudo in loco, favorece o 

cumprimento dos objetivos e metas do ensino escolar, uma vez que o aprendizado torna-se 

espontâneo. A interdisciplinaridade caracteriza o turismo pedagógico, que se transforma em 

uma ferramenta importante na aprendizagem por criar um elo entre a realidade do indivíduo 
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e a teoria da sala de aula, de maneira interdisciplinar e não fragmentada. Assim, utilizar-se 

dessa ferramenta é facilitar a conexão entre as várias áreas do saber e promover um ensino 

mais crítico, democrático e inclusivo, ou seja, próximo da realidade do estudante. 

A realidade do turismo pedagógico é pouco conhecida pelos profissionais de 

pedagogia, diferentemente dos profissionais de turismo, que já vêm discutindo o tema faz 

algum tempo. A falta de diálogo entre essas duas áreas é um ponto ressaltado como 

negativo para o crescimento da atividade. Como resultados esperados, o sentimento de 

pertença, a criação de significados e o aprendizado lúdico e prazeroso estão entre os mais 

citados pelas autoras. 

Com relação às pesquisas realizadas, nota-se que os entrevistados não demonstram 

clareza quanto ao turismo pedagógico, embora muitos já o utilizem em suas disciplinas, 

muitos até mesmo apresentam dúvidas perante sua atuação na atividade. Essa 

incompreensibilidade pode ser a causa das dificuldades para a realização de um 

planejamento eficaz que gere resultados positivos em termos pedagógicos ao término da 

atividade. 

As autoras concluem que a dificuldade na utilização do turismo pedagógico está na 

ausência da contextualização conceitual em sua formação inicial, pois essa ferramenta só 

pode tornar-se realmente eficaz se for realizada com responsabilidade e foco e envolvendo 

todos os profissionais, pedagogos e turismólogos. Contudo, os estudos ainda são iniciais, 

pois é uma área que ainda está em exploração, mas que, com um maior diálogo entre todos 

os profissionais, poderia tornar-se extremamente vantajosa para toda a sociedade. 

Elementos divergentes entre as pesquisas 
Com relação ao papel do turismo educacional na educação, Martins e Rego acreditam 

que a atividade serve de complemento para o ensino formal, enquanto Scremin enfatiza ser 

o turismo pedagógico um elemento diferencial na vida escolar, parte de uma nova realidade 

da educação atual. 

Com relação à abordagem do tema, Scremin (2011, p. 21) enfoca a importância do 

planejamento como elemento central para que as ações ocorram com significado, refletindo 

antes do agir, mas também agindo com clareza naquilo que se pretende alcançar. Enquanto 

Rego (2011, p. 20) aborda a pedagogia de projetos (de John Dewey) para enfatizar a 
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importância de gerar diversas situações de aprendizagem por meio de um projeto, 

possibilitando que os alunos tenham oportunidades para a construção de sua autonomia e 

seu compromisso social através de debates, decisões e opiniões, favorecendo que os 

mesmos vivenciem essas experiências culturais dentro e fora dos limites escolares. 

A pesquisa realizada pelas autoras aponta algumas divergências de resultados com 

relação à capacitação voltada ao turismo educacional, sendo que a pesquisa de Scremin 

(2011, p. 39) apresenta a negativa em 100% dos entrevistados, enquanto nas pesquisas de 

Rego (2011, p. 35) e Martins (2011, p. 33), 17,65% e 19%, respectivamente, afirma-se 

terem obtido alguma espécie de capacitação para trabalhar o turismo pedagógico no 

ambiente escolar. 

Por fim, com relação ao objeto de estudo nas pesquisas, de acordo com os resultados 

obtidos, os museus são os menos utilizados em passeios, apenas 23,53% dos entrevistados 

afirmaram utilizá-lo (Rego, 2011, p. 33). Quanto aos templos, 56% afirmaram não utilizá-

los para passeios (Martins, 2011, p. 30). Os parques parecem ser a opção preferida dos 

docentes, uma vez que apenas 40% não os utilizam para suas aulas (Scremin, 2011, p. 35). 

Considerações 
A análise do conteúdo dos três trabalhos de conclusão do curso de Pedagogia 

possibilitou verificar em que estado estão as discussões a respeito da educação no ambiente 

acadêmico de pedagogia. Foi possível perceber que a área de pedagogia ainda está 

começando a explorar as possibilidades pedagógicas contidas na atividade do turismo 

educacional, enquanto a área do turismo já apresenta uma ideia amadurecida sobre o tema e 

já está discutindo faz alguns anos, possibilitando avanços no entendimento do assunto. 

Verificou-se que as autoras ressaltam a importância desses espaços na construção de 

um cidadão pleno, consciente do meio onde vive, e que facilita o despertar crítico do aluno, 

bem diferente dos ideais de educação de décadas atrás, centrada apenas entre os muros da 

escola. Contudo, duas das três autoras analisadas ainda relacionam o turismo educacional a 

uma ferramenta auxiliar da educação, de complemento educacional, demonstrando o 

desconhecimento das possibilidades diferenciais que a atividade possa oferecer e do 

crescimento e autonomia que vêm ganhando ao longo das últimas décadas. 
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As pesquisas apontaram para a falta de capacitação dos profissionais como elemento 

crucial para não atingir os objetivos da atividade, algo que precisa ser mudado se o País 

almejar um ensino mais democrático e inclusivo, ou seja, mais próximo da realidade do 

estudante. Para tanto, também se deve atentar para o estreitamento do diálogo entre as duas 

áreas profissionais, que, cada uma com seu ponto de vista distinto, poderiam enriquecer 

ainda mais, tanto no campo teórico quanto na experiência prática, as atividades pedagógicas 

em ambientes não formais de educação. 

Nota-se também que as autoras desconhecem ou preferiram não citar a importância 

em inserir os responsáveis pelos espaços não formais de educação no diálogo com as 

instituições de ensino, uma vez que suas presenças são essenciais para o desenvolvimento 

da atividade e a criação de mais programas que contemplem o turismo pedagógico. É 

provável que essa ausência deva-se ao fato de serem pesquisas iniciais e que necessitam de 

um maior aprofundamento. 

Conclui-se que as discussões a respeito deste tema ainda estão em processo de 

amadurecimento no Brasil, mas apresentam um crescimento a cada ano graças às 

discussões a respeito da educação libertadora, base para a formação integral do ser humano, 

que requer uma educação ampla e consciente e pode ser enriquecida pelas possibilidades 

educativas do turismo educacional. Assim, este estudo não pretende esgotar o tema 

proposto, mas sim oferecer pontos de vista importantes para a realização de novos estudos 

que possibilitem maior diálogo entre os atores, coloquem a atividade em evidência e 

provoquem mudanças significativas no modo de ensinar nas escolas contemporâneas. 

Espera-se, portanto, que este estudo seja uma contribuição teórica para o fortalecimento dos 

trabalhos a respeito desta importante ferramenta educacional e que possibilite avanços 

significativos na área educacional. 

Portanto, para um efetivo uso do turismo educacional como suporte no processo de 

ensino-aprendizagem de uma disciplina como Ensino Religioso exigir-se-á um 

aprimoramento na organicidade da exploração dos espaços religiosos, assim como uma 

política de formação continuada para a capacitação do profissionais que pretendam valer-se 

desta ação envolvendo o turismo e o processo pedagógico. 
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Religião, violência e suas interfaces 
 

Qual	a	fronteira	entre	religião	e	violência?	  

Apresentação																																																																			 

Pode	a	religião	ser	a	causa	da	violência?	São	as	pessoas	violentas	por	natureza?	Pode	alguém	
utilizar	 o	 nome	de	Deus	 para	matar?	 Essas	 e	 outras	 questões	 foram	 abordadas	 durante	 um	
Colóquio	oferecido	pelo	Programa	de	Pós-Graduação	Stricto	Sensu	em	Ciências	da	Religião	da	
Pontifícia	 Universidade	 Católica	 de	 Goiás	 no	 primeiro	 semestre	 de	 2011.	 O	 Colóquio	 foi	
conduzido	 pela	 professora	 Irene	 Dias	 de	 Oliveira,	 que,	 junto	 com	 outros	 pesquisadores	 e	
pesquisadoras,	 debruçou-se	 sobre	 o	 tema	 buscando	 entender	 se	 existe	 uma	 relação	 entre	
religião	e	violência.	

Aqui	 o	 leitor	 e	 a	 leitora	 encontrarão	 o	 resultado	 das	 pesquisas	 realizadas	 por	 jovens	
pesquisadores	 que	 refletiram	 sobre	 o	 tema.	 Cada	 um,	 a	 partir	 de	 suas	 diferentes	 áreas	 de	
investigação,	 procurou	 debater,	 discutir	 e	 encontrar	 algumas	 respostas	 à	 pergunta	 que	 se	
tornou	o	eixo	central	deste	livro:	existe	uma	fronteira	entre	religião	e	violência?	Se	sim,	como	
isso	acontece?	

Acreditamos	que	o	tema	é	pertinente	nos	dias	de	hoje,	uma	vez	que	estamos	inseridos	em	um	
contexto	em	que	a	intolerância	e	a	violência	física	e	simbólica	entre	indivíduos	e	grupos	fazem-
se	 cada	 vez	 mais	 perceptíveis.	 Teria	 a	 religião	 mecanismos	 para	 legitimar	 essas	 atitudes?	
Estaria	ela	por	trás	do	fundamentalismo,	do	fanatismo	e	das	limpezas	étnicas?	

A	 partir	 de	 uma	 análise	 superficial,	 é	 fácil	 afirmar	 que	 o	 aumento	 da	 violência	 estaria	
relacionado	 com	 a	 religião	 e	 que	 esta	 fomentaria	 a	 ideia	 de	 que	 outras	 religiões,	 outros	
deuses,	o	diferente,	não	teriam	o	mesmo	direito	de	coexistir	e	por	isso	devem	ser	segregados	
e/ou	 eliminados	 por	 meio	 de	 atitudes	 nem	 sempre	 pacíficas.	 De	 outro	 lado,	 não	 podemos	
negar	que	a	violência	permeia	a	história	da	humanidade	desde	tempos	longínquos,	apresenta-
se	multifacetada	e	com	diferentes	matizes	e	muitas	vezes	as	religiões	promoveram	a	violência.	
Por	isso	é	necessário	entender	como	a	violência	pode	ser	legitimada	pela	religião	e,	ao	mesmo	
tempo,	 como	 o	 estudo	 do	 fenômeno	 religioso	 pode	 contribuir	 para	 melhor	 entender	 as	
relações	socioculturais	e	políticas	nos	dias	atuais.	

Os	artigos	aqui	apresentados	têm	como	objetivo	contribuir	para	uma	maior	compreensão	do	
lugar	 da	 religião	 na	 sociedade	 contemporânea	 e	 globalizada,	 tanto	 pela	 sua	 importância	 no	
desenvolvimento	de	 lógicas	de	 ação	 socioculturais,	 éticas,	 políticas	 e	 econômicas	 como	pela	
diversidade	de	suas	formas	de	expressão	e	configuração.	



Nesse	contexto	colocam-se	três	questões	fundamentais	a	serem	debatidas	ao	 longo	da	obra:	
Como	as	crenças	e	as	práticas	religiosas	de	um	determinado	grupo	étnico	poderiam	construir	e	
legitimar	práticas	violentas?	Quais	as	relações	entre	a	religião,	a	violência	e	a	globalização?	E,	
sobretudo,	há	uma	relação	entre	a	religião	e	a	violência	ou	a	violência	é	própria	da	natureza	
humana?	Para	responder	a	essas	questões,	cada	pesquisador	se	ocupou	com	uma	das	formas	
em	que	a	 relação	entre	 religião	e	 violência	pode	 ser	 vislumbrada	na	 sociedade	atual.	 Sendo	
assim,	o	presente	livro	compõe-se	dos	capítulos	que	apresentaremos	a	seguir.	

Irene	 Dias	 de	 Oliveira	focaliza	 sua	 atenção	 na	 violência	 étnica	 e	 as	 diferentes	 formas	 de	
legitimação.	Entende	a	autora	que	a	religião	é	uma	referência	de	identidade,	que	ela	governa	a	
ordem	 do	 indivíduo	 e	 mantém	 um	 conjunto	 de	 práticas	 e	 deveres	 que	 dão	 significado	 e	
“nomia”	à	existência	das	pessoas	em	nossas	sociedades.	Ela	busca	responder	à	questão:	Como	
as	 crenças	 e	 as	 práticas	 religiosas	 de	 um	 determinado	 grupo	 étnico	 poderiam	 construir	 e	
legitimar	práticas	violentas?	

Paulo	 Sérgio	 Soares	analisa	 questões	 a	 respeito	 da	 relação	 fundamentalismo	 religioso-
etnocentrismo-violência	baseando-se	em	diversos	autores	que	tratam	desses	temas.	O	ponto	
de	partida	do	autor	é	a	noção	de	medo	do	outro,	reinante	na	sociedade	atual.	Ele	analisa	um	
caso	ocorrido	nos	EUA	em	2010,	relacionado	ao	aniversário	dos	ataques	terroristas	de	11	de	
setembro	de	2001	naquele	país.	 Trata-se	da	 campanha	empreendida	pelo	pastor	 evangélico	
Terry	 Jones	 visando	 queimar	 em	 praça	 pública	 centenas	 de	 exemplares	 do	 Alcorão	 por	
considerar	que	“o	Islã	é	o	Mal”.	

Clóvis	 Ecco	analisa	 a	 respeito	 da	 relação	 entre	 as	 diferentes	 formas	 de	 fundamentalismo	
existentes.	Para	tal	tarefa	apresenta	algumas	funções	sociais	da	religião	e	suas	relações	com	os	
diferentes	 fundamentalismos	 e	 em	 seguida	 destaca	 algumas	 situações	 que	 evidenciam	 a	
presença	 do	 fundamentalismo	 nas	 relações	 sociais	 e	 políticas.	 Por	 fim,	 o	 autor	 destaca	 a	
presença	do	 fundamentalismo	para	 além	do	universo	 religioso,	 que,	 tecendo	 algumas	 ações	
preconceituosas,	desencadeia	a	violência,	tanto	física	quanto	simbólica.	

Já	 os	 autores	Antônio	 Lopes	 Ribeiro,	Sandra	 Célia	 Coelho	 Gomes	 da	 Silva	e	José	 Alves	
Santos	falam	sobre	a	violência	no	âmbito	da	religião,	espaço	em	que	pouco	se	fala	a	respeito	
da	 violência	 simbólica	 praticada	 no	 cotidiano.	 A	 investigação	 se	 ocupa	 com	 a	 prática	 da	
violência	simbólica	no	discurso	homilético,	no	âmbito	do	Cristianismo,	com	enfoque	maior	no	
Catolicismo.	

Azize	 Maria	 Yared	 de	 Medeiros	busca	 discutir	 o	 medo	 e	 a	 dominação	 relacionados	 com	 a	
alteridade.	 Para	 a	 autora,	 o	multiculturalismo	 característico	 das	 sociedades	 globalizadas	 e	 o	
permanente	confronto	com	o	novo	em	um	mundo	comandado	pelo	chamado	 livre-comércio	
são	 apresentados	 como	 uma	 das	 possíveis	 causas	 da	 violência	 e	 do	 surgimento	 de	
fundamentalismos.	A	 religião	e	o	diálogo	 inter-religioso	surgem	como	formas	de	assegurar	o	
sentimento	de	pertencimento	e	segurança	a	grupos	atemorizados	diante	da	possibilidade	de	
perder	suas	identidades,	resultado	de	um	nomadismo	forçado	e	espalhado	por	zonas	urbanas	
estranhas	às	suas	origens.	



Rosemary	 Francisca	 Neves	 Silva	analisa	 alguns	 aspectos	 do	 cotidiano	 do	 povo	 que	 estava	
exilado	na	Babilônia	 e	 que,	 na	 convivência	 e	 na	 lida	 diária,	 fez	 a	 experiência	 de	 afirmar	 sua	
identidade	e	 sua	 fé.	Mesmo	diante	da	 idolatria	 babilônica	 e	da	 violência,	 foram	 capazes	de,	
juntos,	 na	 solidariedade	 de	 um	 com	o	 outro,	 confirmar	 sua	 cultura,	 suas	 crenças,	 valores	 e,	
acima	de	tudo,	acreditar	em	um	Deus	único.	

Danielle	 Ventura	 Bandeira	 de	 Lima	busca	 compreender	 como	 a	 Lei	 11.340/2006,	 mais	
conhecida	como	Lei	Maria	da	Penha,	ao	permitir	que	as	mulheres	tenham	respaldo	legal	para	
denunciar	 a	 violência	 doméstica,	 tem	 contribuído	 com	 a	 vida	 de	mulheres	 que	 diariamente	
sofrem	agressões	de	seus	cônjuges,	parentes,	irmãos	ou	pais.	A	autora	faz	uma	abordagem	dos	
estudos	 de	 gênero	 e	 a	 sua	 relação	 com	 a	 religião	 para	 compreender	 como	 as(os)	
estudiosas(os)	vêm	construindo	esses	temas	pautados	numa	análise	das	relações	de	poder.	

Érica	Pereira	Machado	debate	 sobre	os	preconceitos	de	que	 são	vítimas	as	pessoas	 idosas	e	
como	 a	 espiritualidade	 pode	 auxiliar	 no	 enfrentamento	 desses	 eventos	 estressantes,	
propiciando	conforto	e	espaço,	que	dão	sentido	a	suas	existências	frágeis	e	vulneráveis.	

Cilma	 Laurinda	 Freitas	 e	 Silva	procura	 entender	 como	 acontecem	 as	 demonstrações	 de	
intolerância	no	campo	religioso	e	como	tais	intolerâncias	levam	à	demonização	das	práticas	e	
dos	 rituais	 dos	 cultos	 afro-brasileiros	 realizadas	 em	 um	 templo	 religioso.	 A	 autora	 faz	 uma	
análise	 sobre	 como	 atitudes	 intolerantes	 podem	 causar	 a	 morte,	 como	 foi	 o	 caso	 de	 uma	
representante	do	segmento	religioso	afro-brasileiro.	

O	convite	para	adentrarmos	nessa	discussão	está	feito.	Boa	leitura!	

Clóvis	Ecco	e	Irene	Dias	de	Oliveira	
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Notas para a leitura de um texto sobre 

a religiosidade afro-brasileira no 
norte de Minas 
Ênio José da Costa Brito1 

 

Um pouco de história 
Ao receber o convite para participar do lançamento do livro Umbanda sertaneja. 

Cultura e religiosidade no sertão norte-mineiro,2 de Cristina Borges, aceitei prontamente, 

pois na defesa da dissertação cobrara a publicação, na certeza de que o texto poderia ajudar-

nos no resgate da religiosidade afro-brasileira. 

Não foi fácil retirar um exemplar da biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, pois a dissertação tem sido muito consultada. Esperei uma semana. Com a 

dissertação nas mãos, precisava escolher uma vereda para a apresentação. Pensei em várias, 

mas depois de reler o texto e ter presente o contexto no qual o livro seria lançado – I 

Seminário de Iniciação Científica (PETCRE) e I Encontro de Pós-Graduação em Ciências 

da Religião – optei por partilhar com os leitores alguns comentários que havia feito na 

ocasião da defesa da dissertação, por realçarem as qualidades do livro e se adequarem ao 

evento.3 

Texto claro, agradável de ler, com um perfil analítico com uma dimensão 

propedêutica acentuada que gradualmente introduz seu leitor no universo sincrético 

sertanejo. 

                                                 
1 Professor titular da Faculdade de ciências sociais da PUC-SP, onde leciona e pesquisa junto ao 

Programa de Estudos Pós-graduados em Ciências da Religião. 
2 BORGES, Cristina. Umbanda sertaneja. Cultura e religiosidade no sertão norte-mineiro. Montes 

Claros: Editora Unimontes, 2011. ISBN 978-85-7739-162-2. A dissertação de mestrado foi 
defendida no Programa de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
em 2007. A banca examinadora foi composta pelos professores doutores Lísias Nogueira Negrão, 
Ênio José da Costa Brito e Silas Guerriero (orientador). 

3 O I Seminário de Iniciação Cientifica (PETCRE) e I Encontro de Pós-Graduação em Ciências da 
Religião foi realizado na Unimontes-MG, no campus universitário Prof. Darcy Ribeiro, nos dias 21 
e 22 de outubro de 2011. 
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Perfil do texto: analítico-propedêutico, 
interdisciplinar e desafiador 

A dimensão propedêutica se faz presente ao desvelar a expressiva religiosidade afro-

brasileira da região: 

Quanto à Umbanda neste universo religioso sincrético sertanejo, de acordo com os registros 

da Associação Espiritualista Umbandista Folclórica dos Cultos Afro-Brasileiros do Norte de 

Minas, neste território existe um grande número de terreiros de Umbanda e Candomblé. 

Registrados nesta associação até o ano de 2003 estavam 187, sendo a maior parte 

estabelecida na cidade de Montes Claros (Borges, 2011, p. 90).4 

Após essa informação, a autora infere que “a marcante existência da religião 

umbandista no sertão mineiro pode desmitificar ou, no mínimo, levantar dúvidas sobre a 

pretensa existência de uma essência religiosa cristã na região” (p. 90). 

A dimensão propedêutica se faz presente, também, ao apontar a dinâmica híbrida 

sincrética da cultura norte-mineira (p. 91) e a existência efetiva de religiões afro no sertão 

norte-mineiro (p. 88) com suas peculiaridades, que se fazem presentes na acentuada 

perspectiva analítica do texto. A título de exemplo, relembro: a indicação de critérios 

hermenêuticos para a interpretação da religiosidade do sistema religioso. Em vários 

momentos do texto, Cristina Borges relembra-nos que a leitura de um sistema religioso não 

pode desconsiderar o contexto no qual se encontra inserido, critério reforçado com a 

recomendação de que não se pode ver [no sentido de compreender em profundidade] uma 

expressão popular da religiosidade como elemento isolado das influências pré-existentes. 

São esses e outros critérios que possibilitam à autora, nas suas palavras, “ler a 

realidade de acordo com o que realmente ela é, com as tensões próprias de um mundo 

regido por autores autorizados, não apenas pela racionalidade, mas também pela 

subjetividade” (p. 79). 

A perspectiva analítica se faz presente no abandono de explicações redutivas que 

permitem desmitificar a uniformidade da região norte-mineira sob o aspecto religioso (p. 

89) e superar uma visão essencialista da identidade (p. 91), especialmente a religiosa. 

                                                 
4 A partir daqui, passaremos a citar apenas as páginas do livro Umbanda sertaneja. 
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O cuidado analítico está presente na exigência de um refinamento progressivo do 

instrumental de análise. Um exemplo. Tecendo considerações sobre a coexistência de 

diferentes sistemas culturais no norte de Minas, sistemas caracterizados como híbridos, a 

autora afirma, com precisão e acuidade: 

Faz-se relevante esclarecer que não é a hibridez deste universo que o torna diferente. As 

culturas, em maior ou menor grau, se encontram híbridas. A recorrência a este conceito se 

justifica no fato de que através dele é possível vislumbrar com outro olhar o que estava 

velado pela oficialidade. É possível tornar claro a obscuridade mantida pelo desconhecimento 

(p. 79). 

Operação analítica que tira da sombra fazeres e saberes negados ao longo da história 

por uma epistemologia de tipo cartesiana, possibilitando explicitar o reconhecimento das 

interseções entre as culturas africanas e a brasileira, contribuindo para a transformação das 

relações étnico-raciais no Brasil. 

Chamo a atenção para o perfil interdisciplinar do texto, presente no diálogo com a 

historiografia renovada, que abriu as portas para a autora constatar que o sertão norte-

mineiro esteve um longo período longe dos “olhos do poder oficial”. O que, entre outras 

coisas, favoreceu a criação de um universo cultural muito próprio. Ilustro essa ideia com 

duas passagens: 

À margem da dinâmica colonial e da sua ausente máquina administrativa, mas realizando 

uma prática econômica independente, ao se dedicar nesta dimensão ao abastecimento interno 

da colônia, o norte mineiro desenvolveu formas autoritárias de dominação interna (p. 33). 

[grifos nossos]. 

 

O fato de estar longe dos olhos dos órgãos oficiais privilegiou a região no desenvolvimento 

de uma cultura diferenciada, em comparação com aquelas que viviam sob o jugo português 

(p. 70-71). [grifos nossos] 

A região era considerada uma área de baixa institucionalização política (p. 34), uma 

zona de “non droit” (p. 36). Breves afirmações que apontam para topos importantes da 

história renovada: as questões econômica e da violência. 
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A economia colonial, vista para além de uma plantação escravista-exportadora na 

região, mostra a realidade e se distancia de explicações anteriores. A produção de riqueza 

na Colônia não se voltou apenas para o exterior (colônia extrovertida), mas foi capaz de 

constituir um mercado interno de peso e uma acumulação endógena, apesar de que “o 

sistema colonial português sempre procurou impedir o aparecimento de um sistema de 

produção dirigido para o mercado interno” (p. 34) e, simultaneamente, procurou 

obstaculizar “a formação de estratos intermediários capazes de produzir alterações no 

binômio senhor-escravo” (p. 34). Na Colônia era possível investir e enriquecer.5 

A renovação dos estudos sobre a natureza singular da Metrópole portuguesa e um 

exame mais cuidadoso da Colônia revelam a existência de “negociantes de grosso trato” 

(Rio de Janeiro) na região norte-mineira, conhecidos como “potentados”, e desvelam os 

mecanismos que perpetuavam a sua posição social (Fragoso; Florentino, O arcaísmo como 

projeto;...). 

A. temática da violência que precisa ser bem entendida, como nos lembra Alysson de 

Jesus no seu livro No sertão das Minas: escravidão, violência e liberdade, 1830-1888.6 A 

violência se faz presente não por tratar-se do sertão (ideia recorrente em muitos textos), 

mas por ser “o cotidiano de tal forma complexo que comportava solidariedade e violência, 

negociação e conflito, como formas complementares – e não antagônicas – do viver [na 

região] dos escravos” (Jesus, 2007,p. 31). Cristina Borges convida-nos a olhar o sertão 

norte-mineiro como um complexo “universo cultural”, como um “mundão sem cancelas” 

(p. 37). 

Cabe, ainda, no âmbito do diálogo com a historiografia renovada, lembrar a riqueza 

de fontes às quais recorreu para elaborar uma cartografia da Umbanda no norte de Minas: 

processos criminais (p. 102); registros em cartórios (p. 104), jornais e registros orais (p. 

108), entrevistas e depoimentos. 

                                                 
5 Para uma visão mais ampla, ver: FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. O arcaísmo como 

projeto; mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro. c. 1790-c. 1840. 
Rio de Janeiro: Diadorim, 1983. Trabalhando com a hipótese de que a reprodução do sistema 
econômico imbricava-se organicamente com a contínua reiteração de uma hierarquia excludente, 
Fragoso analisa os principais modelos explicativos da economia colonial estabelecendo uma 
exegese critica dos trabalhos de Caio Prado Junior, Celso Furtado, Fernando Novais, Ciro 
Flamarion e Jacob Gorender. 

6 JESUS, Alysson Luiz Freitas de. No sertão das Minas; escravidão, violência e liberdade, 1830-
1888. São Paulo/Belo Horizonte: Annablume/FAPEMIG,2007. 
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Uma palavra sobre os “registros orais”. Uma das maneiras de perceber as 

experiências, vivências e contradições experimentadas pelos que vivem da e nas religiões 

afro-brasileiras é através da história oral. A história oral é um discurso dialógico, produzido 

não apenas pelo que os depoentes dizem, mas também pelo que nos cabe como 

interlocutores-pesquisadores das religiões e historiadores. 

A história oral refere-se ao que escutamos, interpretamos, dizemos e escrevemos. 

Dessa forma, remete ao que fazem juntos, no momento da entrevista, o pesquisador e o 

depoente (Alessandro Portelli). 

Cristina Borges, na sua pesquisa, realizou inúmeras entrevistas, enfrentou com 

desenvoltura os desafios que o campo coloca para os pesquisadores e soube extrair das 

entrevistas informações preciosas. Não podemos esquecer, como nos relembra Yara Aun 

Khoury, que 

lidar com a oralidade das entrevistas, como um tipo de discurso cujos elementos constitutivos 

(interrupções, digressões, repetições, correções) tornam evidente o trabalho da palavra em 

manifestar o processo de transformação e o trabalho da consciência, ainda representa um 

caminho a ser percorrido com maior desenvoltura, no sentido de melhor compreendermos os 

modos como aquele que narra constrói sua interpretação e se situa na realidade social, e no 

sentido de tirar proveito desse trabalho explicando, igualmente, por esse procedimento, 

dimensões e mecanismos de uma determinada experiência social (p. 92).7 

Ao trazer a fala de seus entrevistados, a autora mostra-nos claramente como as 

palavras estão estreitamente ligadas às experiências do grupo, experiências do passado e do 

presente. Mostra-nos que são “palavras comunitárias”, condensadas por toda a vida do 

grupo, numa dialética onde o vivido reflete-se nas palavras, e estas, quando pronunciadas, 

reverberam, por sua vez, no vivido. 

O perfil desafiador se faz presente nos temas que apontam para futuras pesquisas, nas 

janelas que abre para futuros pesquisadores e pesquisadoras. Aponto alguns temas: 

presença indígena; presença dos quilombolas e temática do isolamento e da violência. 

A presença indígena em Minas Gerais, em particular no norte-mineiro, ainda não foi 

muito estudada. No livro, temos referência ao massacre dos grupos indígenas realizado pela 

                                                 
7 KHOURY, Yara Aun. Narrativas orais na investigação da história social. In: Projeto História, São 

Paulo, n. 22, jun. 2001. 
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expedição do bandeirante paulista Matias Cardoso de Almeida (p. 30) e ao conhecimento 

de “ervas medicinais” por parte dos indígenas. 

Um bom trabalho sobre os indígenas em Minas Gerais é o de Izabel Missagia de 

Mattos, intitulado Os botocudos e a catequese na província de Minas. Civilização e 

revolta.8 Os botocudos foram considerados os índios mais ferozes do Brasil, eles habitavam 

a região delimitada pelos rios Doce e Jequitinhonha. Mattos, na sua pesquisa, traz dados 

sobre o célebre Aldeamento de Itambacuri (1873-1893), dirigido pelos capuchinhos. Na 

verdade, a presença indígena deixou suas marcas na cultura norte-mineira, marcas que 

ainda não foram tiradas da sombra. 

Quanto à presença dos quilombolas na região, já temos alguns trabalhos, mas ainda 

muito fragmentados, sente-se falta de uma pesquisa de fôlego, capaz de marcar um lugar na 

história da diáspora. Já fiz referência à rica e sugestiva pesquisa realizada por Alysson de 

Jesus, a qual objetiva “contestar as noções de isolamento, atraso e dependência do sertão 

norte-mineiro com relação às demais regiões da província, em especial no que se refere ao 

século XIX” (Jesus, 2007, p. 187). 

O autor, ao acompanhar trajetórias individuais, revela formas, organizações e 

histórias inéditas de cativos, libertos e homens livres, que “foram protagonistas de um 

mundo marcado pela diversidade, pelo contato, pela proximidade. Foram decisivos na 

construção de nosso passado escravista e, inegavelmente, parte integrante do Brasil que 

vivemos”. (Jesus, 2007, p. 210). 

A temática do isolamento e da violência, para a qual a autora chama a atenção, 

merece ser aprofundada e bem entendida, pois têm reflexos na maneira como se 

compreende o modo de vida norte-mineiro. Pesquisa que atenderia um desejo expresso pela 

autora: 

[...] pensamos ser necessário a realização de estudos mais aprofundados sobre o modo de vida 

norte-mineiro. Ao nosso olhar, este tem chamado mais a atenção das narrações folclóricas 

voltadas para o resgate de uma identidade tida como perdida no tempo do que de 

investigadores que poderiam colaborar na elucidação da sua história e sua identidade (p. 41). 

                                                 
8 MATTOS, Izabel Missagia de. Os botucudos e a catequese na província de Minas. Civilização e 

revolta. Bauru: Edusc, 2004. 
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Destacando ideias 
Diante da riqueza de informações e reflexões, pontuarei algumas ideias presentes no 

livro. 

O conflito entre o bem e o mal 
Uma ideia já presente nos primórdios do texto, que pela relevância é retomada no 

final do livro, pode ser assim sintetizada: “O universo umbandista reflete, espelha, revela o 

conflito entre o bem e o mal”. Ideia preparada por várias afirmações como esta: 

Há, portanto, o conflito entre bem e mal e este conflito revela-se no universo umbandista 

sertanejo através de figuras como de Exu, Escora e Pomba-Gira. Na verdade, todos estes 

elementos são Exus, mas o Escora é o Exu amigo que defende que dá segurança e abre 

caminho pelas matas do progresso. A Pomba-Gira, vulgarmente vista como elemento ligado à 

luxúria, no sertão pode unir casais, defender casamentos, manter a harmonia no lar. A visão 

de Exu confirma que o sertanejo convive numa harmonia instável (p. 42). 

Ou preparada, ainda, pela ideia da “irmanação dos contrários”, entre Umbanda e 

Quimbanda, no sertão. Afirmações que têm o seu ápice no final do texto quando diz: “Não 

se trata apenas de afirmar que no sertão sempre houve tensão entre o bem e o mal, mas de 

reconhecer que esta tensão é uma realidade sertaneja presente nos seus universos 

simbólicos” (p. 244). 

Reivindicação de uma Umbanda sertaneja 
Para uma região sertaneja, Cristina Borges postula uma Umbanda sertaneja, 

apresenta-nos sua natureza, suas características e funções, Umbanda portadora de uma 

espiritualidade que implica compromissos (p. 171). 

As múltiplas pertenças 
A pesquisa de campo revelou que sacerdotes da Umbanda, zeladores de Candomblé, 

acabam tendo uma tríplice pertença. Comentando a percurso de um pai de santo, a autora 

oferece-nos uma primeira informação que constata o fato: 
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Sua busca não pode ser considerada como um fenômeno de migração, pois não abandona a 

Umbanda e a Quimbanda, apenas assume o Candomblé gerando o fenômeno da tripla 

pertença. Isto é, ele e seus médiuns passam a professar três religiões que, aos seus olhos, se 

enquadram na denominação espírita (p. 167). 

Mais adiante, tendo avançado na pesquisa, volta ao tema e busca explicá-lo mais 

profundamente: 

A tríade não se trata apenas de um caso de tripla pertença ou mesmo – em função da 

sincretização entre Umbanda e Candomblé – de um umbandombé. A questão é mais 

profunda, estendendo-se a um plano metafísico resultante da integração prática entre estas 

religiões (p. 255). 

Um prognóstico 
Tem-se notado em todo o território nacional uma queda entre os adeptos da 

Umbanda. O leitor, ciente deste fato ao longo da leitura, pergunta-se: “A Umbanda no 

sertão norte-mineiro estaria marcada para morrer? Ou ganhará uma nova identidade?”. O 

livro não fecha a questão, a autora, tendo constatado o risco proveniente do encontro com o 

Candomblé, não só fala de harmonização como a exemplifica. Mas constata que: 

1. o transe de possessão diminui sensivelmente na Umbanda para dar lugar ao transe de 

ex-corporação; 

2. a gira de Umbanda tem cada vez mais características de roda de dança de Candomblé; 

3. as vestes e a linguagem refletem o Candomblé. 

Em síntese: conteúdo e méritos 
Conteúdo 

O livro analisa o processo histórico-antropológico da Umbanda na região norte do 

estado de Minas Gerais da década de 1940 até a atualidade, tendo como fio condutor a 

construção dialética de um umbandismo tipicamente sertanejo. Umbandismo que nos seus 

rituais e atividades mimetiza o ethos, fruto do encontro cultural na região de baianos e 

mineiros e da hibridez própria de regiões fronteiriças. 
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A ampla pesquisa qualitativa que dá lastro ao livro habilita a autora a afirmar: 

1. a presença de valores regionais nos rituais e relações sociais da Umbanda; 

2. a presença do fenômeno da dupla pertença. Com a chegada do Candomblé, sacerdotes 

umbandistas passam a frequentá-lo, sem, contudo, deixar de ser umbandistas; 

3. a presença de um continuum religioso formado pela tríade Umbanda, Quimbanda e 

Candomblé, que sinaliza a emergência de uma nova lógica religiosa; 

4. por fim, constata a importância da figura de Exu nesta nova lógica religiosa, como 

eixo e conexão, além de revelar aspectos do ethos norte mineiro. 

Méritos 
Muitos são os méritos: 

1. Estabelecer um diálogo seminal com a teoria pós-colonial, que aponta para a 

necessidade de uma epistemologia renovada para uma releitura dos processos 

diaspóricos e suas práticas. 

2. Constatar a permanência da “colonialidade” do poder e do saber em culturas e povos. 

Colonialidade diz respeito à materialização da mentalidade imposta pelo colonizador, 

que permanece mesmo depois dos processos de libertação. A mentalidade colonial 

ainda está muito presente no campo religioso.9 

3. Ao focalizar os processos no campo religioso produzidos pela articulação das 

diferenças, relembrou-nos que o “local da cultura” não pode ser visto como lugar 

estático. 

4. Ter analisado as práticas culturais africanas e afro-brasileiras sob outro prisma, capaz 

de detectar a profundidade e a extensão de valores civilizatórios presentes nelas, mas 

sempre negados. 

5. Ter mostrado que as matrizes culturais religiosas percorreram e percorrem caminhos 

longos, produzindo respostas imprevisíveis. 

6. Ter colocado na cartografia religiosa brasileira a Umbanda sertaneja. 

                                                 
9 Para um primeiro contato com a teoria pós-colonial, ver: MIGNOLO, Walter. Histórias 

locais/Projetos globais; colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: 
UFMG,2003. Des-colonialidad del ser y del saber. Buenos Aires: Ediciones Del Signo, 2006. 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 39 48 

A Universidade Estadual de Montes Claros está de parabéns por favorecer a 

publicação de pesquisas desenvolvidas por seus professores e professoras, que se destacam 

pelo rigor metodológico, inteligência argumentativa e riqueza de dados. A edição bem 

cuidada é um convite à leitura. Umbanda sertaneja, com sua abordagem original e 

instigante, convida os futuros leitores a descobrirem novos aspectos da presença efetiva da 

cultura e religiosidade afro-brasileiras na nossa sociedade. 

Para finalizar, tomo emprestadas as palavras de Silas Guerriero: 

A Umbanda Sertaneja é, portanto, a mesma umbanda que se fez presente no sudeste 

brasileiro desde o inicio do século XX, mas é também uma umbanda única, distinta, ela 

mesma plena de mestiçagens, de elementos e construções que ao longo do tempo foram 

sendo incorporadas e descartadas (contracapa). [grifos nossos] 

Recebido em: 25/04/2012 

Aprovado em: 17/05/2012 
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Enunciados teológicos paulinos em 
estrutura cumulativa: estudo sobre 

Rm 1,1-7 
Anderson de Oliveira Lima1 

 

  

 

Resumo: Apresentamos uma análise exegética da introdução da Carta paulina aos 

Romanos, e nesses seus sete primeiros versículos mostraremos como, ao apresentar-

se, o autor expôs também seus pressupostos teológicos, que chamamos aqui de 

“enunciados teológicos paulinos”. O interessante é a forma com que o texto costura 

tais enunciados numa apresentação cumulativa que, além de densa, é bastante 

criativa. Compreender essa estrutura é nosso objetivo, o que mostrar-se-á 

fundamental para a compreensão do texto. 

 Palavras-chave: Carta aos Romanos; Paulo; Exegese; Análise das Formas; Teologia 

Paulina. 

1. Mais que uma introdução 
(1) Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus, (2) o 

qual (ele) antes prometeu por meio dos seus profetas nas santas escrituras (3) acerca do seu 

filho que nasceu da semente de Davi segundo a carne, (4) o que foi estabelecido filho de Deus 

em poder segundo o espírito de santificação desde a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo 

nosso senhor, (5) por meio de quem recebemos graça e apostolado para a obediência da fé 

entre todos os povos pelo seu nome. (6) entre os quais estais também vós chamados de Jesus 

Cristo; (7) a todos amados de Deus que estão em Roma, chamados santos, graça a vós e paz de 

Deus nosso pai e senhor Jesus Cristo. 

                                                           
1 O autor é mestre e doutorando em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo 

(Umesp), especialista em Bíblia com ênfase na tradição profética, também pela Universidade 
Metodista, e bacharel em música (violão erudito) pela Universidade Cruzeiro do Sul. Currículo 
Lattes disponível em: <http://lattes.cnpq.br/0893915454622475>. 

http://lattes.cnpq.br/0893915454622475
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Nas próximas páginas nós nos dedicaremos exclusivamente à análise desses 

versículos, que constituem a introdução da última carta de Paulo, destinada principalmente 

a comunidades protocristãs2 que já estavam estabelecidas em Roma, a capital do Império, 

na década de 50 d.C.3 Na verdade, veremos que, mais que uma abertura de carta, essa 

introdução traz diversas definições que são significativas para a leitura de Romanos em 

especial e para a literatura paulina como um todo, onde, de forma cumulativa, o autor 

apresenta conceitos inegociáveis da sua teologia, esperando que seus leitores já estejam de 

acordo com os mesmos antes de se darem conta do conteúdo da carta. 

De início, podemos concordar com o a subdivisão feita pelo comentarista G. 

Barbaglio para esses primeiros versículos de Romanos, que os separou em três seções, a 

saber: remetente (vv. 1-6), destinatários (v. 7a) e bênção (v. 7b).4 Isso nada mais é do que 

um esquema clássico da literatura epistolar na Antiguidade, onde o remetente se dirige ao 

destinatário enviando-lhe uma saudação.5 Essa subdivisão já nos permite constatar que, 

pelo espaço bem maior dado à descrição do remetente (seis versículos), é sobre o próprio 

Paulo e suas convicções que a introdução trata primordialmente. Mas tal subdivisão por si 

só não é suficiente, o texto ainda pode parecer confuso quando lido, o que se explica por ser 

um parágrafo longo, e principalmente por ser cumulativo. Esclarecer essa linguagem 

paulina estruturando-a didaticamente será o nosso principal desafio, e exigirá mais do que 

uma macroestrutura como a proposta por Barbaglio. Nosso estudo trata-se, por assim dizer, 

de uma análise literária voltada para as formas do texto, para suas microestruturas e 

segmentações frasais. Dissecaremos os sete versículos a fim de reorganizá-los e torná-los 

                                                           
2 Pareceu-nos sensato evitar chamar essas primeiras gerações de discípulos de Jesus de cristãos, posto 

que muitas das características que para o leitor moderno definem um “cristão” ainda não estavam 
definidas, como, por exemplo, sua separação definitiva em relação ao Judaísmo. Tal ajuntamento de 
gentios e judeus que acreditavam em Jesus como Messias é apenas um dos princípios do que no 
futuro se tornaria uma nova e independente religião, motivo pelo qual é melhor o encararmos como 
um grupo em processo inicial de definições identitárias chamando-o de protocristãos. 

3 A Carta de Paulo aos Romanos é considerada uma de suas últimas cartas (talvez Filêmon seja-lhe 
mais recente) e é datada de meados da década de 50 d.C., mais provavelmente após a morte do 
imperador Cláudio, em 54 d.C., cuja política possivelmente tenha impedido Paulo de visitar a 
capital do Império anteriormente. Cf. THEISSEN, G. O Novo Testamento. p. 40, 46, 66. 

4 BARBAGLIO, G. As Cartas de Paulo (II);... p. 133. 
5 QUESNEL, M. Paulo e as origens do cristianismo. p. 56. 
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mais inteligíveis, esperando que isso sirva para facilitar também a leitura e a interpretação 

dos textos seguintes desta mesma obra paulina. 

Sobre o texto de Rm 1,1-7 citado acima, é nossa própria tradução feita a partir do 

texto grego.6 Mais alguns detalhes sobre essa tradução que nos parecem relevantes serão 

exibidos ao longo de nosso estudo. 

2. Paulo, o servo 
Dissemos que o texto de Rm 1,1-7 torna-se confuso para o leitor em decorrência de 

sua característica cumulativa. Além de ser um parágrafo longo, Paulo usa expressões 

importantes da sua teologia e tenta aprofundá-las com outras definições, que insere 

consecutivamente. Tentaremos demonstrar isso, passo a passo, comentando o texto 

versículo a versículo, ou melhor, frase a frase. No final, reuniremos as informações 

apresentadas para que se tenha uma visão completa do progresso no raciocínio do autor. 

Começando, então, nossa análise, temos o seguinte no versículo 1: “Paulo, servo de 

Cristo Jesus, [...]”. Basta chamar a atenção ao fato de que, ao apresentar-se, Paulo se define 

como servo de Jesus, o que não é de pouca importância para ele neste texto. Romanos é 

uma espécie de carta de autorrecomendação,7 em que Paulo prepara uma possível visita a 

Roma para estar entre um grupo que em sua maioria ele desconhecia. Ao apresentar-se 

como servo de Jesus, o apóstolo está também dizendo que tudo o que faz, até mesmo sua 

futura visita a Roma e a transmissão das recomendações que virão ao longo da carta, são 

todas ações feitas por obediência a seu senhor, que é Jesus Cristo. Dizer-se servo é, então, 

uma forma de legitimar-se. 

Esta apresentação de Paulo, o servo, mostra-se ainda mais importante diante do que 

temos a seguir no texto. Paulo irá desdobrar agora o significado de “Paulo, o servo” 

esclarecendo-o, aprofundando-o, enfatizando-o. Vamos ao texto: “[...] chamado apóstolo, 

separado para o evangelho de Deus, [...]”. 

                                                           
6 Nossa tradução foi produzida a partir do texto grego de: NESTLE, E.; ALAND, K. Novum 

Testamentum Graece. 
7 KOESTER, H. Introdução ao Novo Testamento. v. 2, p. 153. 
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Entendemos que nessa segunda parte do primeiro versículo temos duas definições 

similares que aprofundam o sentido da autoapresentação de Paulo. Primeiro, ele é 

“chamado apóstolo”, ou seja, ganhou ao longo da vida o direito de ser chamado assim pelos 

homens. Ele é, portanto, um enviado de Cristo,8 encarregado de uma missão mediante 

contato direto com o Jesus ressuscitado. Isso, para Paulo, era suficiente para fazê-lo 

apóstolo digno de atenção, ainda que não tenha sido um apóstolo do Jesus histórico, como 

foram Pedro e João.9 Depois, ele usa de palavras distintas para explicar a mesma coisa. 

Paulo é um homem “separado para o evangelho”, alguém que se distancia da vida comum 

de todos os homens para dedicar-se à missão de pregar o Evangelho de maneira itinerante.10 

Podemos, então, expor o que temos visto sobre esse primeiro versículo graficamente, 

ressaltando a importância da apresentação “Paulo, o servo” e demonstrando como em duas 

orações esse primeiro conceito é explicado no texto: 

 

    Chamado apóstolo 

Paulo, o servo 

    Separado para o evangelho de Deus 

 

3. Evangelho de Deus 
                                                           

8 Cf. definição dada ao substantivo grego “apóstolos” em: COENEN, L.; BROWN, C. Dicionário 
Internacional de Teologia do Novo Testamento. p. 157. 

9 Sobre a preferência de Paulo pelo Jesus glorificado escreveu Gerd THEISSEN em O Novo 
Testamento, p. 43: “Os ditos e feitos do Jesus terreno não lhe interessavam muito. Ele não cita 
senão poucas palavras de Jesus. Por que tão grande silêncio sobre o Jesus terreno? Existia, 
certamente, uma razão pessoal para isso: os outros apóstolos tinham sido seguidores de Jesus. 
Paulo, que pretendia ser de igual condição que eles, não o havia conhecido. Ele considera o 
conhecimento deles sobre o Jesus terreno como conhecimento ‘segundo a carne’ (2Cor 5,16). Mas 
Paulo, como os demais apóstolos, tivera uma aparição do Ressuscitado. Nisto ele não lhes era 
inferior. Não admira que para ele a fé no Ressuscitado ocupe o lugar central”. 

10 Para aprofundamento na questão dos profetas itinerantes como fenômeno central desde a origem do 
movimento de Jesus, e para compreender melhor a relação do ministério apostólico de Paulo diante 
desse itinerantismo inicial, indicamos a leitura de: LIMA, A. de O. Roma e os camponeses da 
Galileia. p. 10-12. 
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O texto paulino segue no versículo 2 de maneira extremamente dependente em 

relação ao texto precedente. Tendo encerrado sua primeira apresentação valendo-se de 

outra expressão de suma importância para seu pensamento, o autor parece ver-se obrigado a 

também aprofundá-la. Isso dá origem a uma nova bifurcação, semelhante à anterior, cuja 

função será certificar-se de que o leitor está ciente do significado do termo “evangelho de 

Deus”. Então, como que abrindo um novo parêntese, Paulo passa a definir “evangelho de 

Deus”, seguindo novamente o padrão anterior de duas orações que se complementam. 

Falando, então, do Evangelho, Paulo primeiro escreveu: “[...] o qual (ele) antes 

prometeu por meio dos seus profetas nas santas escrituras [...]”. Diz o texto que o 

Evangelho ou “Boa-Nova” para o qual Paulo foi separado não é necessariamente “novo”, 

ele não nasceu agora, de repente, surpreendendo-o. Essa “Boa-Nova” é “nova” para os 

seres humanos, aos quais só por aqueles dias ela foi revelada. Isso faz do Evangelho de 

Paulo algo novo, que merece ser anunciado a todos; mas ele também merece prestígio 

devido à sua antiguidade histórica. Segundo Paulo, o Evangelho já havia sido anunciado 

nas Escrituras, e isso quer dizer que os judeus observadores dessas Escrituras já o 

aguardavam, ainda que não soubessem que era a Jesus, sob a designação “Messias”, que 

aguardavam. 

Não tentaremos explicar a que passagens das Escrituras (Antigo Testamento) Paulo se 

refere quando diz que o Evangelho já havia sido anunciado, nem fazendo conjeturas, nem 

citando outras passagens paulinas. O que sabemos por esse texto é que Paulo tem em mente 

os livros dos profetas, que no cânon hebraico constituem um conjunto subdividido da 

seguinte forma: 

1) Profetas Anteriores ou Pré-Literários 

Josué, Juízes, 1-2 Samuel, 1-2 Reis 

2) Profetas Posteriores ou Literários 

Isaías, Jeremias, Ezequiel, O Livro dos Doze (Oseias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, 

Miqueias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias).11 

                                                           
11 GABEL, J. B.; WHEELER, C. B. A Bíblia como literatura. p. 74. 
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A segunda parte dessa explicação para “evangelho de Deus” diz que este, além de ter 

sido prometido antes nas Escrituras, é o que fala “[...] acerca do seu filho”, isto é, acerca do 

Filho de Deus. Em resumo, as duas orações dizem-nos que o Evangelho para o qual Paulo 

foi separado já tinha sido anunciado pela voz profética do antigo Israel, e que este 

Evangelho é o que fala a respeito do Filho de Deus, Jesus Cristo. Veremos no item a seguir 

como Paulo se aproxima mais desses supostos anúncios proféticos sobre Jesus, o Filho de 

Deus. 

São essas as duas coisas que Paulo quis dizer por hora a respeito do seu Evangelho de 

Deus: 

 

     Prometido antes por meio dos profetas 

Evangelho de Deus 

     Fala acerca do Filho de Deus 

 

4. Filho de Deus 
A exemplo do que vimos no item anterior, Paulo interrompe-se para aprofundar a 

exposição de um conceito que lhe parece preponderante. Ele terminara falando do Filho de 

Deus, e é a esse respeito que desenvolve as próximas orações. Notemos como é cumulativo 

o raciocínio do apóstolo, como a cada nova expressão importante ele abre novos parênteses 

no seu texto, o qual acaba levando-o a outro e a outro... Essa é a característica mais 

marcante de Rm 1,1-7, aquela que queremos ressaltar por meio deste estudo. 

Falando agora sobre o Filho de Deus, Paulo desenvolve mais duas maneiras de 

referir-se a ele. A primeira é esta: “[...] que nasceu da semente de Davi segundo a carne, 

[...]”. Eis aqui uma rara referência de Paulo a Jesus como homem. Ainda assim, Jesus não é 

apresentado de maneira simplória, pois é descendente de Davi, o que, na visão de Paulo, lhe 

conferia não somente o status de um monarca, de um líder libertador nacional, como era o 

Davi idealizado pela tradição, mas também um caráter messiânico, forjado a partir de textos 
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como Jr 23,5 e 33,5. Assim, o Jesus de Paulo, mesmo quando era “segundo a carne”, era o 

Messias, descendente de Davi que está destinado a herdar o trono de Israel, e não um mero 

trabalhador braçal nascido em Nazaré e expropriado pelas imposições da dominação 

imperial romana.12 Vemos como a tradição que exalta o Jesus histórico muito acima de sua 

real estatura é antiga, mas criada por setores do protocristianismo que não estiveram ligados 

ao seguimento inicial de Jesus nas aldeias da Galileia. Essas mesmas tradições seriam 

posteriormente reunidas à tradição dos ditos de Jesus pelos Evangelhos sinóticos. 

Jesus era, para Paulo, descendente de Davi segundo a carne. Isso é o que declara a 

primeira oração das que estão destinadas a explicar o sentido do enunciado “Filho de 

Deus”. A segunda oração que o define é mais longa: “[...] o que foi estabelecido filho de 

Deus em poder segundo o espírito de santificação desde a ressurreição dos mortos, Jesus 

Cristo nosso senhor, [...]”. Obviamente, Paulo passou, aproveitando a bifurcação que abre 

suas definições, a referir-se ao Jesus ressuscitado, o glorificado, o Jesus a quem ele 

realmente servia. 

Desta vez devemos dedicar umas poucas linhas a observações referentes à tradução 

do texto grego, principalmente porque, ao comparar nossa tradução com a das Bíblias em 

língua portuguesa, nota-se que substituímos “designado” por “estabelecido”. Esta palavra é, 

no grego, o particípio aoristo genitivo passivo de horízo, que geralmente é traduzido por 

definir, determinar, estabelecer.13 Preferimos mudar a opção tradicional por “designado”, 

que nos parece limitar a força da ação que “estabeleceu” Jesus como o filho de Deus. Da 

maneira como o traduzimos, fica mais claro que Jesus, o homem descendente de Davi, foi 

depois estabelecido como mais que isso, tornando-se uma verdadeira divindade. 

Paulo ainda vai mais longe e diz quando essa transição no caráter de Jesus se deu e 

quem a provocou. Dessa forma, sabemos que Jesus foi transformado em Filho de Deus 

“desde a”14 ressurreição dos mortos. Esse foi o evento decisivo e transitório. E quem 

operou essa transição milagrosa foi o curioso “espírito de santificação”. O que seria esse tal 
                                                           

12 Assim definimos o Jesus histórico em artigo recente. Veja: LIMA, Roma e os camponeses da 
Galileia, p. 8-10. 

13 Cf. RUSCONI, C. Dicionário do grego do Novo Testamento. 
14 A conjunção grega ek está no texto regendo um caso genitivo, e foi traduzida por “desde a” por ser 

a ressurreição o evento de origem, o ponto inicial do estabelecimento de Jesus como Filho de Deus 
segundo o pensamento paulino em Romanos. 
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“espírito de santificação” é difícil dizer, mas vale deixar aqui algumas perguntas para serem 

examinadas ao longo do estudo de Romanos: Isso quer dizer que Jesus foi transformado por 

uma ação externa, ou seja, por um espírito divino ou coisa assim? Ou será que é seu próprio 

espírito, ainda que messiânico, que o fez reviver dentre os mortos por ter sido um espírito 

de santificação? Nossa opinião prévia é a de que o texto paulino fala de um Jesus que 

nasceu Messias, mas que se fez santo a cada dia através da prática da graça em todos os 

âmbitos de sua existência, e reformando a justiça retributiva do Antigo Testamento essa 

nova forma de justiça divina lhe gerou vida mesmo após a crucificação. 

Independente dos problemas criados por essa última e subjetiva oração, vemos que 

nesta introdução à Carta aos Romanos está muito bem definida a dualidade de Jesus como 

homem carnal do nascimento à morte e como homem espiritual desde a ressurreição. Ele 

não diz, como o autor do Evangelho de João, que Jesus era o Filho de Deus mesmo antes da 

cruz. Antes, ele era o Messias, segundo o mais tradicional entendimento desta palavra, um 

homem comum que estava predestinado desde as profecias do Antigo Testamento a ser o 

libertador e líder de Israel. Todavia, esse Messias possuía um “espírito de santificação”, e 

como resultado superou até a morte quando voltou a viver. A ressurreição de Jesus, como 

vitória sobre o pecado, como tomada definitiva do controle da história humana, como 

anúncio do perdão universal dos pecados de todo aquele que crê, estabeleceu aquele Jesus 

como uma divindade para sempre, fazendo-o Filho de Deus. 

Por fim, podemos dizer que Paulo vê e faz clara distinção entre as duas faces de um 

único Filho de Deus, mas não disfarça sua predileção pelo segundo, que é quem lhe 

apareceu e vocacionou. É referindo-se a esse, o Jesus que se exaltou e conquistou o trono, 

que Paulo declara: “Jesus Cristo, nosso senhor”. 

Há que considerar, ainda, algumas particularidade presentes no versículo 4: sabe-se 

que em nenhum outro lugar dentro da literatura paulina neotestamentária encontramos tal 

referência à descendência davídica de Jesus, nem o verbo horízo (estabelecer), tampouco a 

expressão “espírito de santificação”, o que gera debates sobre a originalidade paulina desta 

passagem.15 Mas, mediante nossa análise dos enunciados teológicos cumulativos, diríamos 

que não é aconselhável supor que temos qualquer acréscimo de mão distinta no versículo 4. 
                                                           

15 Cf. BARBAGLIO, As Cartas de Paulo (II);..., p. 135. 
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O texto está muito bem construído até aqui, intrínseco a uma estrutura que foi planejada e 

executada desde o primeiro versículo. Além disso, não há testemunhos textuais que possam 

ao menos sugerir de forma material que em sua versão primeva a introdução de Romanos 

fosse diferente desta que hoje manuseamos.16 Ainda assim, mais importante do que 

descobrir se há ou não autoria coletiva nesta introdução é explicar como ela se encaixa e 

como seus enunciados se explicam na carta como um todo. 

Finalmente, vejamos como fica graficamente essa nova porção textual que se 

encontra entre os versículos 3 e 4 de Rm 1: 

 

       Semente de Davi (Messias) segundo a carne 

Filho de Deus   

        Estabelecido Filho de Deus, Jesus Cristo nosso senhor 

 

5. Jesus Cristo Nosso Senhor 
O item anterior é encerrado pelo apóstolo Paulo com “Jesus Cristo nosso senhor”, 

sendo esta a próxima expressão essencial que merece mais detalhamento na carta. Após ter 

feito distinção entre o Jesus segundo a carne e o Jesus ressuscitado, Paulo, que sempre 

prioriza o segundo, passa a tratar particularmente dele. 

Agora a dupla oração que explica o enunciado principal é breve e clara, trazendo duas 

coisas que do Cristo ressuscitado se recebeu: “[...] por meio de quem recebemos graça e 

apostolado [...]”. Uma dúvida possível é em relação ao uso da primeira pessoa plural em 

que está conjugado o verbo “receber” (grego: lambáno). Mas como tanto a graça como o 

apostolado foram por este “nós” recebidos, podemos supor que o “nós recebemos” neste 

caso se refere somente ao apóstolo Paulo, ou, no máximo, a ele e seus possíveis 

companheiros no momento em que a carta era escrita. Em todo caso, isso não chega a ser 

um problema para a nossa exegese. 
                                                           

16 NESTLE; ALAND. Novum Testamentum Graece, p. 409. 
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Pois bem, ele recebeu do Jesus ressuscitado graça e o apostolado, duas dádivas. A 

primeira, a graça divina, é para ser anunciada pelo mundo, recebida e praticada pelos 

ouvintes do anúncio, com a finalidade de que tenham todos, tanto no âmbito religioso como 

prático, a vida livre que os protocristãos diziam ter com Cristo. É com sua definição de 

graça que Paulo explica o estado do seguidor de Jesus que foi perdoado dos seus pecados, 

como se tivesse acabado de sacrificar no Templo de Jerusalém para a própria expiação. 

Todavia, para Paulo Jesus substituiu a vítima nos sacrifícios paliativos para que essa 

expiação seja definitiva, e assim, ao menos no âmbito “espiritual”, o cristão está livre de 

culpa. A segunda dádiva é o apostolado, a própria responsabilidade de anunciar o 

Evangelho que fala de Jesus, o doador da graça ao mundo. 

O texto parece retornar a seu início, quando Paulo se diz servo e apóstolo (v. 1). Mas, 

como vimos, o texto já se dedicara antes ao tema do apostolado. Por que Paulo volta ao 

tema? Há algo novo a dizer? Há aqui um novo predicado, que em nossa opinião deve ser 

lido juntamente com seu enunciado, e não como uma explicação, como antes fizemos. 

Trata-se de “[...] para a obediência da fé [...]”. Esse não parece ser um enunciado de 

importância para o texto, já que, a despeito de sua subjetividade, o texto não se preocupa 

com sua explicação. Mas para nós ele é significativo, pois por meio dele podemos dar um 

palpite prévio ao entendimento que se tem sobre a “teologia da graça” em Paulo. 

Embora Jesus seja doador de graça, e o próprio Paulo um beneficiário desse presente, 

o chamado apostólico não é apenas para que se anuncie o Evangelho de Cristo aos povos a 

fim de que creiam e sejam salvos pela fé. Antes, ele também deve ser um apostolado que 

ensina a obediência da fé, que talvez possa ser entendida como uma fé que leva à adesão do 

crente à vontade de Deus.17 Há, na religiosidade anunciada, não apenas uma oferta de 

graça, mas também uma maneira de viver condizente com essa graça recebida, e a diferença 

fundamental dessa obediência em relação à obediência judaica mais tradicional é que esta 

não é motivada pelo mandamento, mas pela fé, conforme também lemos em Gl 2,17-20. 

Em suma, não é a farisaica obediência da Lei que um apóstolo anuncia, mas a graciosa 

obediência da fé. Ambas são tentativas de obedecer a Deus, e não oferecem margem para o 

pecado. 
                                                           

17 Cf. BARBAGLIO, As Cartas de Paulo (II);..., p. 138. 
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Finalizando, temos o apostolado paulino fazendo a ponte entre esta e a próxima 

unidade, seguindo mais uma vez a estrutura antes sugerida: 

 

             Dele recebi graça 

Jesus Cristo nosso senhor   

              Dele recebi apostolado 

 

6. Apostolado 
Encontramos mais duas frases claramente delineáveis entre os versículos 5 e 6, e 

notamos que ambas referem-se à mesma questão. Tendo retomado o tema do seu 

apostolado, Paulo já não fala do objetivo do apostolado como antes, mas procura responder, 

agora, à pergunta sobre os alvos do seu ministério, ou melhor, sobre os destinatários de sua 

mensagem apostólica. A resposta foi dada em duas partes, a primeira demonstrando que 

para Paulo não existiam limites geográficos ou étnicos: “[...] entre todos os povos pelo seu 

nome, [...]”. De maneira abrangente foi dito que Paulo não privilegia os judeus ou qualquer 

outro povo, antes, quer levar todos os povos a conhecerem o Evangelho, a receberem a 

graça de Cristo e a viverem segundo a obediência da fé. Restringindo depois seu olhar aos 

destinatários da carta, ele escreveu referindo-se aos outros alvos do seu apostolado: “[...] 

entre os quais estais também vós chamados de Jesus Cristo; [...]”. 

A introdução está chegando ao final, e sabemos disso porque agora o texto chegou à 

sua próxima etapa evolutiva, que é a identificação dos seus destinatários. Ele não diz ainda 

que são os crentes de Roma, mas já diz que esses destinatários estão entre aqueles 

inumeráveis povos para os quais os apóstolos como Paulo eram enviados. 

Vemos nas entrelinhas que os romanos já haviam sido chamados por Jesus,18 o que 

significa na prática que eles já tinham tomado conhecimento do Evangelho por meio da 

                                                           
18 Ao traduzirmos literalmente “kletoi Iesou Cristou” (“chamados de Jesus Cristo”), privilegiando sua 

fidelidade formal, talvez seu sentido tenha se tornado um pouco obscuro. Nas traduções brasileiras 
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pregação de outrem. Tratava-se de um grupo já estabelecido na fé, conhecedor do Jesus a 

quem Paulo antes glorificara. Todavia, o apóstolo via-se ainda motivado a escrever aos 

romanos e também a visitá-los, talvez porque a perfeita “obediência da fé” fosse uma 

questão de desenvolvimento pessoal pouco trabalhada ali, ao menos na visão de Paulo. 

Vemos abaixo uma tentativa de também expressar graficamente essa última seção. 

Em seguida, partiremos para a última parte do nosso estudo, deixando para trás a 

apresentação do remetente e passando para os destinatários em si: 

 

    Para todos os povos 

Apostolado   

     Para vós chamados de Jesus Cristo 

 

7. Chamados de Jesus Cristo 
Fiel à forma até aqui adotada, Paulo passa à seção sobre os destinatários utilizando as 

últimas palavras. Ou seja, o “[...] vós chamados de Jesus Cristo; [...]”, que ainda é genérico 

no versículo 6, é retomado de maneira mais específica passando para “[...] a todos amados 

de Deus que estão em Roma, chamados santos, [...]” no versículo 7. Assim são designados 

no texto os destinatários da carta, e temos um indicador tão claro que para os leitores da 

Bíblia chega a ser surpreendente. Em geral, os livros bíblicos escritos sob outros gêneros 

literários não são tão diretos em expressar seus autores e destinatários, o que facilitaria 

bastante sua leitura. Para nós, vale dizer que não há motivos para questionar tais 

indicadores da carta, podemos confiar que temos um texto paulino, cujos leitores principais 

deveriam ser os protocristãos de Roma. 

                                                                                                                                                                                 
de Almeida lemos “chamados para serdes de Jesus Cristo”, onde a equivalência dinâmica, ainda que 
distancie o texto do grego, torna mais claro que os romanos já haviam sido chamados por Jesus. 
Para saber mais sobre os princípios da “correspondência formal” ou da “equivalência dinâmica” na 
tradução de textos bíblicos, veja: WEGNER, U. Exegese do Novo Testamento. p. 28-36. 
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Por fim, temos a tradicional saudação paulina: “[...] graça a vós e paz de Deus nosso 

pai e senhor Jesus Cristo”, e com ela o objetivo dessas primeiras linhas da carta está 

cumprido. Paulo se apresenta de maneira nada simples, já ensinando e talvez dando ênfase 

em pontos teológicos específicos, com os quais talvez julgasse a comunidade de Roma 

pouco familiarizada. Depois explica que foi vocacionado para pregar o Evangelho ao 

mundo todo, sem distinções, e que agora pretende voltar-se aos romanos. Esta introdução 

procura impor a autoridade doutrinária que Paulo pretende exercer ao longo da carta, é o 

começo de uma longa aula que começa a distância e deveria terminar pessoalmente. 

8. Conclusão 
Nosso objetivo não foi produzir uma exegese exaustiva ou um comentário a Rm 1,1-

7, mas demonstrar como os “enunciados teológicos paulinos” foram dispostos no texto. 

Temos enunciados e duplos desenvolvimentos, e a parte “b” desses desenvolvimentos é 

também o próximo enunciado a ser desenvolvido. Ao longo do estudo, tentamos expressar 

essa organização própria do texto através de palavras e de simples representações gráficas. 

Vamos, aqui, novamente, dispor o texto graficamente para que todo o conteúdo já estudado 

dos versículos 1-7a, onde estão os nossos “enunciados teológicos”, possa ser visualizado: 

A) PAULO, O SERVO 

A1) Chamado apóstolo 

A2) Separado para o evangelho de Deus 

 

B) EVANGELHO DE DEUS 

B1) Prometido antes por meio dos profetas 

B2) Fala acerca do Filho de Deus 

 

C) FILHO DE DEUS 

C1) Semente de Davi (Messias) segundo a carne 

C2) Estabelecido Filho de Deus, Jesus Cristo nosso senhor 
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D) JESUS CRISTO NOSSO SENHOR 

D1) Dele recebi graça 

D2) Dele recebi apostolado 

 

E) APOSTOLADO 

E1) Para todos os povos 

E2) Para vós chamados de Jesus Cristo 

 

F) CHAMADOS DE JESUS CRISTO 

F1) Amados de Deus que estão em Roma 

Notemos na estrutura acima como cada novo enunciado se liga ao anterior, e como o 

texto faz um caminho proposital que nos leva do remetente aos destinatários da carta, 

passando por definições importantes sobre o “evangelho de Deus”, o “Jesus ressuscitado”, 

o “chamado apostólico” etc. Diante disso tudo, não somente o texto antes aparentemente 

confuso torna-se inteligível, como também temos uma evidência de que é coeso e de que 

assim foi pensado desde sua origem. 

A introdução a Romanos deixa transparecer aquilo que ainda virá, que o leitor não 

está diante apenas de uma carta pessoal, mas que tem em mãos um verdadeiro tratado 

teológico, cujo objetivo deve ter sido, desde o início, alcançar e instruir diferentes 

ajuntamentos protocristãos.19 Em sete versículos temos um verdadeiro resumo do propósito 

de Romanos, um texto catequético, destinado aos romanos e a todos os povos, que expressa 

a fé em Jesus como salvador. Esses “enunciados teológicos” são os primeiros exemplos da 

elevada capacidade argumentativa que seu autor é capaz de empregar. 
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Notificación sobre algunas obras del  

Prof. Andrés Torres Queiruga 
 

 

 

Conferência Episcopal Espanhola* 

30 de Marzo de 2012 

 

Introducción 

1. En repetidas ocasiones han llegado a la Conferencia Episcopal Española consultas sobre la 
conformidad de los escritos del Prof. Rvdo. D. Andrés Torres Queiruga con la enseñanza de la 
Iglesia Católica. Tras un estudio de su abundante producción literaria, la Comisión Episcopal 
para la Doctrina de la Fe ha mantenido un diálogo extenso y detenido con el Autor, después del 
cual ha considerado necesario ofrecer una clarificación sobre su pensamiento teológico, 
tomando como referencia algunas de sus obras dedicadas a la Revelación[1], al diálogo de las 
Religiones[2], y a la Resurrección[3]. 

2. Un rasgo característico de los escritos del Profesor Torres Queiruga es la preocupación por 
“repensar” la enseñanza tradicional de la Iglesia con un doble propósito: mostrar de modo 
comprensible para el hombre de hoy en qué consiste la experiencia de la que habla el anuncio 
cristiano y expresan las formulaciones de la fe; y presentar una imagen de Dios que, en lugar de 
suscitar miedo, permita reconocerlo como “todo amor”, y una imagen del cristianismo que le 
permita no ser excluido del diálogo cultural y religioso. Tal preocupación es, sin duda, loable, 
pero habría de realizarse siempre sin reducir la fe cristiana a las categorías de la cultura 
dominante que pudieran eliminar u oscurecer la novedad introducida por la Encarnación del 
Hijo de Dios. 

1. El llamado “nuevo paradigma” 

3. La preocupación por reformular el dogma lleva a Torres Queiruga a proponer un “nuevo 
paradigma”, según el cual una noción correcta de creación debe respetar y fundar la autonomía 
de las leyes de la naturaleza[4], pues no sería necesario aceptar ya “intervenciones puntuales” de 
Dios en el mundo[5]. Esto lleva al Autor a rechazar los milagros e incluso la resurrección de 
Jesucristo como milagro susceptible de pruebas empíricas[6]. 

                                                           
* Transcrevemos aqui a Notificación sobre algunas obras del Prof. Andrés Torres Queiruga, emitida pela 
Conferência Episcopal Espanhola, assim como foi dada a público em 30 de Março de 2012, no sítio 
daquela entidade. Cf.: http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/actividades-noticias-doctrina/2682-
notificaciones-sobre-algunas-obras-del-prof-andres-torres-queiruga.html 

http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/actividades-noticias-doctrina/2682-notificaciones-sobre-algunas-obras-del-prof-andres-torres-queiruga.html
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/actividades-noticias-doctrina/2682-notificaciones-sobre-algunas-obras-del-prof-andres-torres-queiruga.html
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4. La enseñanza de la Iglesia sostiene la clara distinción entre el mundo y el Creador como 
fundamento de la posibilidad de que Dios intervenga más allá de las leyes que Él mismo ha 
establecido[7]. Como recordaba Juan Pablo II respecto a los milagros de Cristo: «Está claro que 
el verdadero obstáculo para aceptarlos como datos, ya de historia ya de fe, radica en el prejuicio 
antisobrenatural [...] Es el prejuicio de quien quisiera limitar el poder de Dios o restringirlo al 
orden natural de las cosas, casi como una auto-obligación de Dios a ceñirse a sus propias leyes. 
Pero esta concepción choca contra la más elemental idea filosófica y teológica de Dios, Ser 
infinito, subsistente y omnipotente, que no tiene límites, sino en el no-ser y, por tanto, en el 
absurdo»[8]. Es cierto que Dios actúa siempre sosteniendo y guiando al mundo, pero ello no 
excluye que establezca una relación viva con el hombre en la historia, en la que cabe una 
Revelación de Dios con nuevas palabras y obras que culmina en la Encarnación. 

5. En este nuevo paradigma no parece quedar clara la distinción entre creación y salvación[9]. 
Explica el Autor: «Pero si tomamos en serio la relación Creador-creatura, debemos contar con 
que a la “naturaleza” de ésta pertenece Dios, no ciertamente como pertenencia mundana, sino 
como fundación trascendente de su mismoser. Dios no está “fuera”, pues como Creador está 
siempre sustentando a la creatura; y, creando por amor, no está jamás pasivo ni le es indiferente, 
sino que, por su parte, es presencia salvadora e iluminadora desde siempre y para todo hombre y 
mujer»[10]. 

6. Sin embargo, la enseñanza de la Iglesia nos recuerda que se debe salvaguardar la novedad de 
la vida en el Espíritu que Cristo nos alcanza. La explicación teológica del Autor sería aceptable 
siempre que no redujera la gracia y la bienaventuranza a un mero desarrollo de la 
naturaleza[11], como si la existencia cristiana consistiera simplemente en hacer explícito lo que 
ya está implícito. La Revelación expresa la novedad de la vida comunicada por el Espíritu 
Santo, presentándola como “una nueva creación” (cf. 1 Tm 3, 4-7; Ef 4, 17-24; 2 Cor 5, 17)[12]. 
La misma creación en Cristo (cf. Col 1,16) y la vocación de todo hombre a Dios (cf. GS 22) nos 
hablan de esa profunda y siempre novedosa perfección de la gracia como vocación última del 
hombre. De hecho, la conservación de las criaturas por parte de Dios[13] no agota toda la acción 
divina, pues «“sin el Creador la criatura se diluye”; menos aún ella puede alcanzar su fin último 
sin la ayuda de la gracia»[14]. 

2. Problemas referentes a la Revelación 

7. Para exponer su paradigma, el Autor distingue entre la fe de la Iglesia y las diversas 
interpretaciones que pueden darse de ella, y aboga por la “remodelación en la estructura del 
conjunto”[15]. Según él, «superada la concepción de la “revelación como dictado”, somos muy 
conscientes del carácter necesariamente interpretado de toda la revelación bíblica; más aún, de 
la pluralidad de “teologías” que la habitan, con la consiguiente mediación de la cultura 
ambiental […] podrían haber sido muy distintas de haberse extendido el evangelio en otros 
ámbitos […] seguirían siendo “las mismas” – es decir, traducción de la misma experiencia 
fundamental -, pero resultaría, con toda seguridad, muy difícil ver su parecido con las 
actuales»[16]. También tiende a interpretar la infalibilidad como carácterística más de 
actuaciones que de proposiciones porque en realidad éstas requieren un contexto muy 
determinado vinculado a una serie de supuestos téoricos que «ni son ni pueden ser los 
nuestros»[17]. 

8. La enseñanza católica sobre la Revelación, expresada con la autoridad del Concilio Vaticano 
II, afirma que el lenguaje religioso no es simplemente la expresión de una experiencia 
determinada de Dios, sino que proporciona información objetiva sobre Él[18]. Si no fuera así, 
las formulaciones dogmáticas de la Iglesia dependerían completamente de la cultura de su 
entorno y se limitarían a ser meras aproximaciones a la verdad sobre Dios[19], que 
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permanecería siempre oculto en un apofatismo radical[20]. La Iglesia ha enseñado los límites de 
nuestro lenguaje acerca de Dios[21], pero ha puesto en guardia ante tales extremos. 

9. A partir de las premisas anteriores, la Revelación, según el Autor, se debe entender como un 
“caer en la cuenta” de lo que ya está en la persona: «Como Sócrates, el profeta o el fundador 
religioso no “meten” en sus oyentes algo externo que les sea ajeno, sino que les ayudan a caer 
en la cuenta, a “dar a luz” – “mayéutica” es el arte de la comadrona- lo que ellos o ellas ya son 
en su realidad más íntima, desde la presencia viva y actuante de Dios en la creación y en la 
historia (en esto ultimo radica la diferencia con la mayéutica griega)»[22]. 

10. El profesor Torres Queiruga quiere romper con una concepción de la Revelación como 
dictado[23] y la entiende como un descubrimiento de Dios ya presente y, en ese sentido, no más 
misteriosa que otro conocimiento: «Dios no necesita “llegar”, porque ya está siempre. Por eso la 
revelación efectiva es siempre una experiencia ya realizada, algo con lo que el sujeto religioso 
se encuentra en el mismo acto de tomar conciencia de ella. [...] Tomada en esta estructura 
originaria y bajo este aspecto, la revelación no resulta ni más misteriosa ni menos simple que un 
acto cognoscitivo cualquiera»[24]. «Despertada por la palabra (ex auditu) la persona reconoce y 
confiesa por sí misma y en sí misma (fides) la presencia reveladora de Dios»[25], y en este 
proceso no se puede recurrir a intervenciones divinas concretas, pues cualquier novedad gratuita 
e inesperada en realidad ya está siempre presente[26]. En este contexto prácticamente se da 
coincidencia entre filosofía y teología, sin que se aprecien grandes diferencias entre razón y 
fe[27]. 

11. En la Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española Teología y secularización 
en España. A los cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II (30-3-2006), n. 9, los 
obispos españoles afirman: «Resulta incompatible con la fe de la Iglesia considerar la 
Revelación, según sostienen algunos autores, como una mera percepción subjetiva por la cual 
“se cae en la cuenta” del Dios que nos habita y trata de manifestársenos. Aun cuando emplean 
un lenguaje que parece próximo al eclesial, se alejan, sin embargo, del sentir de la Iglesia. Es 
necesario reafirmar que la Revelación supone una novedad, porque forma parte del designio de 
Dios que “se ha dignado redimirnos y ha querido hacernos hijos suyos”. Por ello, es erróneo 
entender la Revelación como el desarrollo inmanente de la religiosidad de los pueblos y 
considerar que todas las religiones son “reveladas”, según el grado alcanzado en su historia, y, 
en ese mismo sentido, verdaderas y salvíficas». 

12. Aunque el Autor afirme que el “caer en la cuenta” no debe entenderse como una mera 
percepción subjetiva y que debe considerarse algo profundamente real[28], es difícil ver en su 
explicación de qué modo la Revelación comunica una verdad salvífica con contenidos objetivos, 
que mueve al entendimiento y a la voluntad humanos para aceptar una verdad que supera la 
razón. La noción católica de Revelación, tal como ha sido presentada por los Concilios Vaticano 
I y II[29], y expuesta en el Catecismo de la Iglesia Católica[30] conlleva necesariamente esos 
elementos que el Autor parece excluir en su interpretación. 

3. La perspectiva del llamado “pluralismo asimétrico” 

13. El Autor propone una teología del “pluralismo asimétrico” para comprender la relación del 
cristianismo con las otras religiones, las cuales serían expresión de vivencias religiosas de 
diferente valor con relación al cristianismo; de ahí el carácter asimétrico de este pluralismo 
religioso, en el cual Cristo aparece como culminación de la experiencia religiosa. Según esta 
teología, el carácter de plenitud del cristianismo no excluye que las religiones no cristianas 
puedan haber captado aspectos del Misterio de Cristo que resulten complementarios del 
cristianismo[31]. De lo cual concluye el Autor que no se debería hacer del cristianismo la 
realización histórica «perfecta y acabada en todos los aspectos; ni mucho menos, considerar las 
demás como caminos hacia ella»[32]. Una comprensión así de la plenitud de la Revelación en 
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Cristo, que el Autor dice no negar sino explicar, no parece compatible con lo que el Nuevo 
Testamento dice de Cristo como Palabra definitiva del Padre, de lo cual dan testimonio los 
evangelistas: Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me 
conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre (Jn 14, 6-7). 

14. Este teología del pluralismo asimétrico entiende de modo analógico el concepto de “palabra 
de Dios” y coloca bajo el mismo las “revelaciones” presentes en las religiones no cristianas. La 
Declaración sobre la unicidad y universalidad de la mediación salvífica de Cristo y de la 
Iglesia, Dominus Iesus, siguiendo al Concilio Vaticano II, reconoce que los textos sagrados de 
otras religiones «contienen elementos, gracias a los cuales multitud de personas han podido y 
todavía hoy pueden alimentar y conservar su relación religiosa con Dios», de suerte que «no 
pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres» (NA 2). 
Ahora bien, «la Tradición de la Iglesia reserva la calificación de textos inspirados a los libros 
canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en cuanto inspirados por el Espíritu Santo», por 
eso el Vaticano II concluye afirmando que estos libros «enseñan firmemente, con fidelidad y sin 
error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación» (DV 
11)[33]. 

15. Según esto, la Iglesia valora lo que de positivo puede haber en otras tradiciones religiosas, 
pero mantiene siempre el carácter pleno y definitivo de la Revelación de Jesucristo[34]. Se debe 
recordar lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe afirmó en su día sobre la obra del P. 
Dupuis: «Debe ser creído firmemente que Jesucristo es mediador, cumplimiento y plenitud de la 
revelación. Por lo tanto, es contrario a la fe de la Iglesia sostener que la revelación de o en 
Jesucristo sea limitada, incompleta e imperfecta. Si bien el pleno conocimiento de la revelación 
divina se tendrá solamente el día de la venida gloriosa del Señor, la revelación histórica de 
Jesucristo ofrece ya todo lo que es necesario para la salvación del hombre, y no necesita ser 
completada por otras religiones […] es legítimo sostener que el Espíritu Santo actúa la 
salvación en los no cristianos también mediante aquellos elementos de verdad y bondad 
presentes en las distintas religiones; pero no tiene ningún fundamento en la teología católica 
considerar estas religiones, en cuanto tales, como vías de salvación, también porque en ellas hay 
lagunas, insuficiencias y errores acerca de las verdades fundamentales sobre Dios, el hombre y 
el mundo»[35]. 

16. La valoración de las religiones no cristianas propuesta por el profesor Torres Queiruga se 
entiende dentro de su esquema “no intervencionista”, ya que si Dios se revelara a unos más que 
a otros sería injusto, de manera que todas las diferencias en este sentido deben ser atribuidas a 
“diferencias de captación” conforme a las cuales unos “caen en la cuenta” antes que otros[36]. 
El profesor Torres Queiruga incluso propone el abandono de la categoría bíblica de 
elección[37], por lo que puede suponer de favoritismo, de modo que a Dios nunca se le pueda 
atribuir el mal por conceder a unos más que a otros, lo cual no es compatible con la Historia de 
la Salvación cuya plenitud se da en Jesucristo. La voluntad salvífica universal conlleva que todo 
hombre, por medios que Dios conoce, puede alcanzar la salvación[38], lo cual no exige que 
Dios se tenga que revelar por igual a todos. 

4. La resurrección de Jesucristo 

17. Desde sus principios teológicos, Torres Queiruga propone una interpretación de la 
Resurrección en la que «lo que está en juego no son ajustes de detalle, sino la reestructuración 
del cuadro entero de la comprensión»[39], de modo que «responda a los parámetros de la 
cultura contemporánea»[40]. Para lograr este objetivo se acerca a los textos bíblicos con una 
actitud desmitologizadora. Para él una interpretación literal de los testimonios bíblicos no es 
aceptable, porque fueron escritos en un momento en que «el ambiente cultural era perfectamente 
receptivo para una comprensión de las manifestaciones de lo divino en la vida humana»[41] y 
desde una mentalidad «capaz de producir, leer y aceptar este tipo de narraciones»[42]. Desde 
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estos principios, es coherente que el Autor acepte los planteamientos exegéticos más críticos en 
lo referente a la historicidad de los relatos pascuales, especialmente en lo que se refiere a las 
narraciones del hallazgo del sepulcro vacío[43] y de las apariciones del Resucitado[44]. 

18. Para el Autor, los únicos acontecimientos históricos que están en la base de la fe en la 
Resurrección son la muerte de Jesús y la fe pascual de los discípulos. Después de la muerte de 
Jesucristo no hay ningún acontecimiento nuevo en el que se pueda fundamentar el paso de la 
Cruz a la fe en la Resurrección: «La novedad no puede ser buscada directamente en 
acontecimientos empíricos o en modificaciones empíricas de la realidad mundana»[45]. Para 
Torres Queiruga «la muerte y la resurrección coinciden»[46]. «Puesto que la nueva 
cosmovisión, en la que ya no cabe un intervencionismo divino, está culturalmente asimilada por 
todos»[47], la fe pascual no puede fundamentarse en una intervención categorial de Dios, sino 
en una “experiencia nueva” que tuvieron los discípulos[48], que consistió en caer en la cuenta 
«de que Jesús no había quedado anulado por la muerte, sino que él mismo en persona seguía 
vivo y presente, aunque en un nuevo modo de existencia»[49]. Los discípulos llegaron a la fe en 
que Cristo había resucitado cuando «comprendieron y confesaron que Jesús de Nazaret, 
asesinado injustamente por su fidelidad, no quedó aniquilado por la muerte física, sino que en Él 
se cumplió de manera ejemplar el destino del justo: Que Dios lo resucitó y que por eso continúa 
vivo a pesar de su derrota aparente»[50]. Se trata de un “descubrimiento revelador”[51] al que 
llegaron por unos «acontecimientos y vivencias que, rompiendo la rutina de lo normal, abren los 
ojos y hacen caer en la cuenta»[52]. Torres Queiruga interpreta estas vivencias, individuales y 
colectivas que después de la Cruz conmovieron a los individuos y a la comunidad  como 
«vivencias extáticas de una nueva presencia, procesos de conversión y rememoración íntimas, 
conmociones de sentimientos comunitarios, experiencias litúrgicas, imaginaciones catequéticas 
y recursos oratorios, reflexiones exegéticas y teológicas… Todo eso y mucho más debió de estar 
en acto en un momento de enorme receptividad y creatividad religiosa»[53]. 

19. Este modo de explicar el proceso por el que la comunidad llegó a la fe en la Resurrección de 
Cristo, lleva al Autor a negar su carácter histórico, aunque afirme la realidad de la misma: «Lo 
normal es no considerarla como acontecimiento “histórico” sin que esto implique, claro está, la 
negación de su realidad»[54]. Para él estamos ante un acontecimiento real pero puramente 
trascendente: «se trata del acto trascendente que sustenta creadoramente la persona de Jesús, 
impidiendo que sea aniquilada por la muerte»[55]. No parece respetar, por tanto, el carácter 
único que tiene el hecho de la Resurrección, puesto que en él se unen historia y trascendencia, 
tiempo y eternidad. Esto es coherente con su esquema teológico en el que no caben más que dos 
tipos de acontecimientos: los que están sometidos en su realidad física a las leyes empíricas o 
los que están totalmente al margen de las leyes empíricas[56]. Este modo de interpretar la 
naturaleza del hecho de la Resurrección no concuerda con el Catecismo de la Iglesia Católica, 
que enseña que en este caso estamos ante un acontecimiento “histórico y trascendente”, «real 
con manifestaciones históricamente comprobadas»[57]. 

20. Esto nos lleva a la cuestión central que no es otra que el contenido de la fe en la 
Resurrección. Para Torres Queiruga el acontecimiento de la Resurrección es una acción de Dios 
por la que impide que Jesús sea anulado por la muerte. La fe en la Resurrección no es aceptar la 
verdad de un acontecimiento histórico y del que haya manifestaciones históricamente 
comprobadas, sino tener la convicción de que Jesús está vivo, en un modo de vida en la que hay 
una ausencia de corporeidad. Por ello, la Resurrección del cuerpo no es un elemento esencial de 
la fe pascual[58]. Es más, en el pensamiento de Torres Queiruga, lo lógico es que el cuerpo no 
haya resucitado. Tampoco las apariciones son acontecimientos esenciales para la fe en la 
Resurrección. Son simplemente “algún tipo de experiencia singular”[59]. El problema, por 
tanto, no está sólo en que no acepte las apariciones como «manifestaciones históricamente 
comprobadas» de la Resurrección, sino en que para él estos acontecimientos no han podido 
ocurrir. Su modo de explicar la fe en la Resurrección de Cristo no incluye ni la resurrección del 
cuerpo ni las apariciones. 
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21. Estas afirmaciones del Profesor Torres Queiruga modifican sustancialmente la comprensión 
que la fe de la Iglesia mantiene a propósito de la Resurrección. El que la Resurrección del Señor 
no sea una simple revivificación de un cadáver, no conlleva necesariamente que sea algo ajeno a 
la historia y sin posibilidad de ser verificado por testigos de una manera objetiva. El Catecismo 
de la Iglesia Católica, que debe ser considerado «como regla segura para la enseñanza de la 
fe»[60], recoge de una manera muy precisa cómo se debe entender la Resurrección, las 
apariciones y el sepulcro vacío: «Ante estos testimonios es imposible interpretar la Resurrección 
de Cristo fuera del orden físico, y no reconocerlo como un hecho histórico»[61]. 
«Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los 
encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado, no por ello la Resurrección pertenece menos 
al centro del Misterio de la fe en aquello que trasciende y sobrepasa a la historia»[62]. Concebir 
la Resurrección de otra manera puede conducir a una cierta forma de gnosticismo[63]. 

5. Problemas de escatología 

22. Respecto a la fe cristiana en la resurrección de los muertos, y apoyándose en lo que 
explicaba sobre la Resurrección de Cristo, el Autor niega que se deba distinguir entre un estado 
del alma separada y una resurrección final porque dichas afirmaciones, según él, se basaban en 
un esquema mítico, cuando en realidad simplemente hay que hablar de una solidaridad de todos 
los humanos vivos y difuntos: «la dificultad radical nacía de la vinculación de la resurrección 
con el cadáver, pues entonces el “alma” tendría que esperar al “cuerpo” para poder reestablecer 
su plena identidad. Al reconocer a la muerte como un tránsito actual al nuevo modo de ser, la 
dificultad desaparece por sí misma. Por eso el Resucitado está ya plenamente con Dios y 
plenamente con nosotros […] Con lo cual se diluye igualmente un problema que fue muy vivo 
hace tan sólo unas décadas y que, en los términos en que se discutía, hoy nos resulta 
asombrosamente anacrónico: la discusión acerca del estado intermedio; es decir, de ese 
“tiempo/no tiempo” en que el “alma” esperaría la resurrección de los “cuerpos” al final del 
mundo […] Estos símbolos [Parusía y juicio final] vehiculan en efecto un  significado 
fundamental en la experiencia cristiana, pues aluden a la existencia de una incompletud real y de 
una espera verdadera también para los resucitados. De entrada, para ellos pudiera parecer 
anulada por el hecho de que la resurrección sea ya de todos y ya en la muerte. En realidad la 
verdad de esa espera sale reforzada. Porque al eliminar los esquemas míticos de resurrección 
general al final de los tiempos, se libera su auténtico sentido: el de una íntima comunión y 
solidaridad de todos los humanos vivos y difuntos; solidaridad que, fundada en Cristo (cf. Gal 3, 
28), recoge en sí el pasado y anticipa el futuro, sin que ni siquiera la muerte sea capaz de 
romperla»[64]. En este sentido el Autor presenta la Asunción de la Virgen María en cuerpo y 
alma a los cielos simplemente como una explicación paradigmática de una situación 
universal[65]. 

23. Estas afirmaciones del Profesor Torres Queiruga difícilmente resultan compatibles con la 
enseñanza de la Iglesia tal como la expuso la carta Recentiores Episcoporum de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe: «3) La Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia, 
después de la muerte, de un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad, de 
manera que subsiste el mismo “yo” humano, carente mientras tanto del complemento de su 
cuerpo. Para designar este elemento la Iglesia emplea la palabra “alma”, consagrada por el uso 
de la Sagrada Escritura y de la Tradición. […] 5) La Iglesia, en conformidad con la Sagrada 
Escritura, espera «la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor» (DV I, 4), considerada, 
por lo demás, como distinta y aplazada con respecto a la condición de los hombres 
inmediatamente después de la muerte. 6) La Iglesia, en su enseñanza sobre la condición del 
hombre después de la muerte, excluye toda explicación que quite sentido a la Asunción de la 
Virgen María en lo que tiene de único, o sea, el hecho de que la glorificación corpórea de la 
Virgen es la anticipación de la glorificación reservada a todos los elegidos»[66]. Por lo demás, 
la Resurrección de la carne conlleva la resurrección de esta carne, aunque resulte transformada, 
como recordó el segundo Concilio de Lyon[67] y recoge el Catecismo de la Iglesia 
Católica[68]. También sobre la cuestión del realismo de la resurrección de la carne se pronunció 
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la Congregación para la Doctrina de la Fe en una Nota sobre las traducción de las palabras 
“carnis resurrectionem” del Símbolo apostólico: «Abandonar la fórmula “resurrección de la 
carne” conlleva el riesgo de apoyar las teorías actuales que ponen la resurrección en el momento 
de la muerte, excluyendo en la práctica la resurrección corporal, en concreto de esta carne»[69]. 

24. Respecto a la oración por los difuntos, el profesor Torres Queiruga sostiene que «no 
celebramos la eucaristía por nuestro hermano difunto, sino con nuestro hermano difunto (igual 
que no se celebra por Jesús, sino con Jesús)»[70]. En este sentido rechaza la objetividad de los 
textos de las plegarias e incluso de los mismos ritos fúnebres: «Verdaderamente, cuando la 
sensibilidad está medianamente alerta, asombra pensar que podamos tener la ocurrencia de 
intentar “convencerlo” a él, como si nuestro amor por los difuntos fuese mayor que el suyo o 
fuese más honda nuestra preocupación por su felicidad. Es claro que nadie pretende tal 
enormidad en su intención subjetiva, pero la objetividad de las plegarias y de los ritos procede 
demasiadas veces como si nosotros fuéramos los buenos, cariñosos y misericordiosos, que están 
esforzándose por conmover a un dios cruel, justiciero y terrible, a quien conviene “propiciar” 
por todos los medios»[71]. 

25. Sin embargo la Iglesia manifiesta su fe también en las fórmulas litúrgicas, de las que los 
ritos funerarios no son una excepción, sino más bien un lugar teológico para la escatología[72]. 
El Autor ha mostrado reticencias respecto a la oración de petición, pero la Iglesia ha entendido 
siempre, siguiendo el mandato del Señor, que este aspecto de la oración también debe 
cultivarse. En el Catecismo de la Iglesia Católica[73] encontramos una exposición de este tipo 
de oración, que no se puede entender como un “intento de convencer a Dios”, presentación que 
supone más bien una caricatura. En realidad, se trata simplemente de alcanzar lo que Dios ha 
dispuesto que se realice mediante la plegaria[74], pues, según la providencia de Dios, 
determinados efectos se realizan con la colaboración de las criaturas, colaboración que incluye 
las oraciones[75]. En concreto, respecto al valor de la Eucaristía celebrada y ofrecida por los 
difuntos, además de la práctica inmemorial de la Iglesia, los Concilios de Florencia[76] y 
Trento[77] la han enseñado de manera explícita, insistiendo expresamente en su valor 
propiciatorio. Son, por tanto, verdaderos actos de solidaridad con los difuntos, en la comunión 
de los santos. El Catecismo de la Iglesia Católica[78] ha recordado de nuevo esta enseñanza, 
con una peculiar alusión al Concilio Vaticano II[79]. 

Conclusión 

26. La Iglesia alienta la tarea de los teólogos y valora profundamente el empeño por comunicar 
la Palabra de Dios respondiendo a las inquietudes de nuestro tiempo. Sin embargo, no debe 
olvidarse que el uso de determinados instrumentos filosóficos o históricos debe estar guiado por 
la misma doctrina revelada. Es necesario profesar la fe de la Iglesia según la interpretación 
constante que Ésta ha mantenido, siendo conscientes de que el valor de las intervenciones 
magisteriales no es fruto de una teología opinable, sino de la asistencia del Espíritu Santo[80]. 
La noción de cambio de paradigma empleada por el profesor Torres Queiruga y las 
conclusiones que se siguen de ella no siempre son compatibles con la interpretación auténtica 
que ha dado la Iglesia a la Palabra de Dios escrita y transmitida. 

27. A modo de síntesis, los elementos de la fe de la Iglesia que quedan distorsionados en los 
escritos del profesor Torres Queiruga son los siguientes: 

 La clara distinción entre el mundo y el Creador, y la posibilidad de que Dios intervenga en 
la historia y en el mundo más allá de las leyes que Él mismo ha establecido. 
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 La novedad de la vida en el Espíritu que Cristo nos alcanza, con la consiguiente distinción 
entre naturaleza y gracia, entre creación y salvación. Así como, la necesidad de la gracia 
sobrenatural para alcanzar el fin último del hombre. 
 

 El carácter indeducible de la Revelación, mediante la cual Dios ha dado a conocer al 
hombre su designio salvífico, eligiendo a un pueblo y enviado a su Hijo al mundo. 
 

 La unicidad y universalidad de la Mediación salvífica de Cristo y de la Iglesia. 
 

 El realismo de la resurrección de Jesucristo, en cuanto acontecimiento histórico 
(milagroso) y trascendente. 
 

 El sentido genuino de la oración de petición, así como el valor de la intercesión y 
mediación de la Iglesia en su oración por los difuntos, especialmente en la Eucaristía. 
 

 La distinción real entre el momento de la muerte personal y el de la Parusía, entendida ésta 
como culminación y plenitud de la Historia y del mundo. 

28. Con la presente Notificación, la Comisión para la Doctrina de la Fe quiere salvaguardar 
aspectos esenciales de la doctrina de la Iglesia para evitar la confusión en el Pueblo de Dios y 
contribuir al fortalecimiento de su vida cristiana; espera igualmente que el Prof. A. Torres 
Queiruga siga clarificando su pensamiento y lo ponga en plena consonancia con la tradición de 
fe autorizadamente enseñada por el Magisterio de la Iglesia. 

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, en su CCXXIII reunión, dio su 
aprobación a la publicación de la presente Nota en la sesión celebrada en Madrid el 29 de 
febrero de 2012. 

X Adolfo González Montes, 
Obispo de Almería, Presidente 

José Rico Pavés, 
Secretario 
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Entrevista a Andrés Torres Queiruga 
 

 

 

 

 

Transcrevemos a seguir a íntegra da Entrevista concedida pelo teólogo galego Andrés Torres 
Queiruga à revista italiana IL REGNO-attualità.* 

Mantivemos a língua original. 

 

    

1. Prof. Queiruga, ¿que impresión le ha hecho recibir el viernes santo la notificación sobre 
algunas obras suyas de parte de la Comisión episcopal española para la doctrina de la fe? 

- Triste, porque abrigaba una pequeña esperanza de que en el último momento, como yo 
proponía, se abriese un plazo para un verdadero diálogo teológico. Triste también por  un 
procedimiento que, en mi parecer, se ha hecho no solo sin suficiente seriedad teológica sino sin esa 
sensibilidad humana y fraternidad eclesial que debe caracterizar las relaciones dentro de la Iglesia. 

 

2. ¿Como se ha llegado a la notificación,  que está suscitando un avispero de reacciones? El 
texto dice que ha habido un diálogo amplio con ud. Responde a la  verdad? 

- Ese es para mí lo más triste del caso. Según se me ha informado al final, el procedimiento 
empezó el año 1998 y hasta el año 2012 (¡13 años!) no se ha buscado ningún tipo de diálogo 
conmigo. Al final, mediante una llamada de mi arzobispo, se me informa de que está ya apunto de 
ser publicada la notificación y, gracias a su insistencia, se habla por primera vez de un posible 
diálogo, preguntándome si yo estaba dispuesto. Contesté que no solo estaba dispuesto, sino que lo 
deseaba con interés. Una llamada telefónica del Presidente de la Comisión para la Doctrina de la fe, 
llevó al acuerdo de un encuentro, que se celebraría la víspera de la reunión de la Comisión 
Permanente del Episcopado, donde se iba a proponer la aprobación del documento. Se me dijo 
además que la decisión de publicarlo ya estaba tomada y que solo cabría hacer matizaciones o 
aclaraciones de detalle. Acepté a pesar de todo.  

Pero al día siguiente, dándome cuenta de que, en definitiva, eso podía quedar —como así ha 
sucedido— en un trámite para legitimar de algún modo el procedimiento, escribí una larga carta al 
Presidente. En ella le decía que debíamos aprovechar la ocasión para tomar en toda su seriedad una 
ocasión en la que se jugaba con el honor de un teólogo dedicado toda su vida a la teología y con el 
prestigio de su obra. Empezaba recordando que no se trataba de examinar coincidencias o 

                                                           
* Revista IL REGNO-attualità nº 8/2012, pp. 17-22. Reproduzimos aqui a íntegra da entrevista, com prévia 

autorização. 
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discrepancias en teología, pues eso pertenece al legítimo pluralismo teológico, sino de ver si en mi 
teología había algo que directamente lesionase la fe de la Iglesia o que con argumentos serios y 
contrastados implicase esa lesión. E insistía sobre todo en dos condiciones para un diálogo justo: 
que los participantes estudiasen en serio el tratamiento de los problemas  en mi obra y que todos 
buscásemos la verdad y solo la verdad. Le pedía incluso que al comienzo manifestásemos —yo el 
primero— de modo expreso ante Dios que queríamos cumplirlas, y que, si no era posible por falta 
de tiempo, se podría aplazar la reunión.  

No se cumplieron y la reunión se tuvo el día señalado, con la asistencia del Presidente, un 
obispo de la comisión, un teólogo invitado y el secretario. Duró unas dos horas y el tono fue cordial: 
se hicieron algunas aclaraciones y se constataron algunas diferencias ente mis explicaciones 
teológicas y algunas manifestaciones del magisterio ordinario. El teólogo reconoció expresamente 
que en su opinión todo estaba dentro del legítimo pluralismo de la teología actual. Mi sorpresa fue 
recibir a los pocos días una carta del Presidente diciéndome que durante la reunión —la llama 
siempre “diálogo”— “descubrimos que algunas de sus propuestas teológicas son incompatibles con 
la fe de la Iglesia católica, tal como ésta  ha sido legítimamente formulada por su Magisterio 
auténtico”. Esta afirmación me ha dolido, aunque no tanto como la hecha al principio por la 
Notificación cuando afirma que a su resultado se llegó después de que “la Comisión Episcopal para 
la Doctrina de la Fe ha mantenido un diálogo extenso y detenido con el Autor”.  

 

 

3. Bajo severa crítica está sobre todo el punto de partida de su vasta publicación teológica: el  
nuevo paradigma para reformular el dogma, cosa que le viene duramente contestada. ¿Que entiende 
con el verbo reformular? 

- La utilización que el documento hace de “nuevo paradigma” no deja de ser curiosa, como 
si fuese un invento mío y no algo de uso muy extendido. Pero es verdad que mi pensamiento está 
muy determinado por la convicción de que el cambio operado por la Modernidad —al que Jaspers 
atribuía un rango semejante a los acontecidos con el paso al Neolítico o con el “tiempo eje”— es tan 
radical que, como dijera Paul Tillich, ha “conmovido los cimientos”. No se trata de acomodarse sin 
más a la Modernidad, sino de reconocer lo que en ella constituye avance irreversible. En concreto, 
lo centro en el descubrimiento de la “autonomía” de la creación. Algo que el Vaticano II no solo 
reconoce sino que lo proclama con extraña solemnidad, afirmando que tenerla en cuenta constituye 
una exigencia “absolutamente legítima” tanto en lo referente a las “cosas creadas” como a la 
“sociedad misma”. Lo único que pide es que eso no lleve a desvincularla de su dependencia y 
referencia al Creador. 

Personalmente estoy convencido de que, si no logramos ese equilibrio, la fe resulta 
incomprensible para la cultura actual y que para los hombre y las mujeres de hoy Dios acaba 
apareciendo o como enemigo de su libertad y su realización, según decía el primer ateísmo, o como 
algo indiferente e invisible, según sucede ahora para tantas personas. Esta preocupación decide el 
núcleo más vivo y fundamental de mi teología, que por eso se mueve siempre entre dos polos: 
“repensar” los conceptos de la teología, desde el reconocimiento de la autonomía de las creaturas, y 
“recuperar” la experiencia originaria, haciendo patente su constitutiva relación con Dios. La 
“reformulación” es una consecuencia. Por cierto, los editores de la Festschrift por mi jubilación han 
recogido bien esta preocupación, titulando: “Repensar a Teoloxía. Recuperar o Cristianismo”.  

En el intento por lograrlo, la idea de la creación-por-amor se me hecho cada vez más viva y 
esencial, casi como un axioma radical para la comprensión actual de la fe. Ella permite respetar la 
autonomía, no solo alejándose del deísmo clásico del Dios arquitecto o relojero que, creado el 
mundo, se retira a su cielo, sino también del “deísmo intervencionista”, tan incrustado en el 
imaginario piadoso y aun teológico. Me refiero a la imagen de un Dios que está en el cielo, pero que 
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interviene de vez en cuando o bien de modo espectacular con milagros o bien de modo más o menos 
oculto cuando acude en nuestra ayuda porque se lo pedimos o lo movemos a compasión con 
nuestras súplicas y sacrificios. Hablo del “imaginario”, por eso soy consciente de que estoy 
incurriendo en una cierta caricatura; pero creo que es preciso llamar la atención sobre ello, porque 
en mi parecer aquí radica una de las tareas más urgentes para una teología y una piedad 
actualizadas.  

La creación-por-amor nos orienta hacia el Dios que, creándonos y sustentándonos, está 
habitando y promoviendo con amor incansable —“mi Padre trabaja siempre”— nuestro ser. Es el 
Dios de Jesús, que no precisa entrar en el mundo para sus intervenciones, porque está ya siempre 
dentro y activo, moviendo el mundo a través de sus leyes y solicitando sin cesar nuestra libertad 
para —en expresión que me gusta— dejarnos ser y realizar por Él, acogiendo su llamada y 
prolongando su creación: “Estoy a la puerta y llamo”.  

 

 

4. Ud. habría  distorsionado los elementos de la fe de la Iglesia. El texto elenca siete y no de 
poca monta. Partamos del primero: La relación entre el mundo y el Creador. ¿Que deformaciones 
encuentra ahí la Comisión? 

- Ahí está el equívoco que considero fatal. Debo decir que la hermenéutica empleada en el 
documento no es satisfactoria, para no calificarla de gravemente deficiente. No solo tiene en cuenta 
únicamente una parte pequeña de la obra, sino que la interpreta desde una perspectiva ajena a la 
misma: desde un imaginario más bien extrínseco e “intervencionista”. Mi teología habla del Dios 
que nos está creando por amor; pero la Notificación unas veces como si lo presentase como lejano y 
pasivo; otras como no suficientemente distinto del mundo. Acerca de lo segundo debo decir que 
esta es la primera vez que veo que alguien me interpreta así, y confieso que me resulta 
incomprensible. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que me encuentro entre los teólogos  que 
más tiempo y más esfuerzo reflexivo han dedicado a esclarecer la relación Creador-creatura (mi 
libro “Recuperar la creación” es solo una muestra, aunque muy querida para mí), como a 
fundamentar epistemológica y ontológicamente la necesidad de afirmar el carácter estrictamente 
personal de Dios. Dios como Abbá constituye un leit-motiv de toda mi teología y en un ambiente 
que, sobre todo ante el actual influjo del pensamiento no-dual (advaita), sin negarle todo su valor, 
insisto en que perder o disminuir el carácter personal de Dios representaría una pérdida irreparable 
no solo para el cristianismo sino para las religiones orientales y para la misma humanidad. 

 

5. Y después, la relación  entre naturaleza y gracia, entre creación y salvación. ¿Que 
pensamiento es el que non coincidiría con la doctrina de la Iglesia? 

- Si atendemos a la experiencia radical que todos buscamos esclarecer, eso me parece 
simplemente falso. Si atendemos a su repensamiento, es claro que propongo una comprensión 
nueva, que, centrada en la creación-por-amor, ve toda la creación como un acto amoroso de Dios, 
que nos ampara y promueve desde el nacimiento a la muerte, desde el comienzo de la historia hasta 
su final. Los conceptos “creación” y “salvación” son distintos. Pero desde la discusión teológica 
suscitada por la obra de H. de Lubac, para una teología actualizada debiera estar claro que reflejan 
la misma realidad. 

En este sentido, más importante que este aspecto de la a discusión, me parece la necesidad 
de aprovecharla para repensar el esquema de la historia de la salvación. En la imaginación 
colectiva se ha incrustado una sucesión que hoy induce efectos terribles, acaso irreparables para la 
fe de muchas personas: creación en un paraíso – pecado de los primeros padres – terrible castigo 
divino no solo para ellos sino para los miles de millones de sus sucesores inocentes – perdón 
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mediante el sacrificio reparador de la cruz – tiempo de la iglesia – desembocadura escatológica con 
premio o castigo. Sé que, de nuevo, estoy simplificando; pero es difícil negar la existencia y 
eficacia terrible de ese esquema, que hace ver el mal como un castigo divino y un mundo que, si 
Dios quisiese, podría ser y seguir siendo un paraíso. Esto enlaza con el duro problema del mal al 
que he dedicado mi último libro, titulado justamente “Repensar el mal”, porque creo que este 
problema, si continúa mal resuelto —un díos que, en definitiva, podría pero no quiere evitar el mal 
del mundo—, puede envenenar nuestra imagen del verdadero Dios anunciado por Jesús.  

En cuanto al esquema aludido, ya desde san Ireneo la tradición dispone de una visión más 
acorde con el auténtico dinamismo de la revelación bíblica: Creación por amor de una creatura 
inevitablemente imperfecta – crecimiento en la historia, que es constitutivamente historia de pecado 
humano y de incansable gracia divina (esto quiere enseñar la doctrina del “pecado original” y la 
inmediata promesa de salvación) – culminación en Cristo de la historia de revelación, gracia y 
salvación – vida de la Iglesia – esperanza escatológica. 

 

 

6. Y llegamos a un punto que ud. ha tratado con gran competencia: el concepto di 
Revelación, que ud.  no entiende como algo “dictado”, sino más bien como un “ caer en la cuenta” 
de lo que ya está en la persona. ¿Por que la Comisión rechaza esta interpretación suya? 

- Grande competencia por mi parte o pequeña, no lo sé; pero sí que he dedicado mucha 
pasión y mucho esfuerzo a un  tema que me parece crucial para hacer posible la actualización de la 
teología. Ha sido acaso mi primer intento serio de conjugar la autonomía, en este caso la de la 
subjetividad humana, con su constitutiva referencia a Dios. Por eso distingo dos momentos 
fundamentales (que tal vez por mi culpa no todos los intérpretes han percibido bien).  

El primero es la experiencia originaria, el primer descubrimiento por el “profeta” (digamos 
así para referirnos a todas las personas que de un modo u otro han hecho avanzar la revelación en la 
historia). Partiendo del Dios que, creándonos por amor, está siempre tratando de dársenos a conocer 
(¿no lo hacen todos los padres con sus hijos e hijas?), me parecen claras dos cosas: 1) que Dios está 
siempre y con todo su amor tratando de manifestársenos, para que todo hombre y toda mujer, toda 
cultura y toda religión, descubran su presencia y comprendan lo que Él es y quiere ser para 
nosotros; y 2) que los límites, oscuridades, errores o malas interpretaciones no dependen de que 
Dios se oculte o no quiera revelarse, sino que son consecuencia inevitable de la limitación humana, 
sea porque no podemos, sea porque no queremos (la “dura cerviz” de que a veces habla la Biblia). 
Por fortuna, de vez en cuando alguna persona, por circunstancias externas o cualidades internas, 
“cae en la cuenta” de lo que Dios, en su amor irrestricto, está tratando de manifestar a todos, y se 
produce la “revelación”: “El Señor estaba aquí y yo no lo sabía”, exclamó Jacob “despertando del 
sueño” (obsérvese el simbolismo). Cuando la Biblia se lee en esta perspectiva, resulta un maravilla 
ver como se van produciendo los grandes descubrimientos. Y obsérvese que esto no “reduce” la 
revelación a un mero proceso encerrado en la inmanencia humana (como me atribuye la 
Notificación), sino todo lo contrario. No se descubre a un Dios que está quieto o a quien se 
sorprende cuando trataba de esconderse. Se “cae en la cuenta” de la llamada insistente de Alguien 
que no tiene otro interés que manifestarnos su amor y animarnos a acoger su salvación. Lo 
descubrimos porque, y solo porque, Dios está manifestándosenos y dándonos la capacidad de 
comprenderlo en la medida en que lo permite nuestra limitación o no lo impide nuestra resistencia. 
Por eso la revelación auténtica es, siempre y con toda verdad, vivida y percibida como gracia y 
respuesta a una iniciativa divina: como “palabra de Dios”. 

Desde aquí se abre el segundo momento: el de la acogida libre y responsable de la 
revelación una vez acontecida y anunciada. Ahora resulta más fácilmente comprensible, porque en 
realidad responde a una estructura universal de nuestra comprensión. Siempre, sobre todo en las 
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cuestiones difíciles —y las relacionadas con la Trascendencia lo son máximamente—, el 
descubrimiento primero es difícil y acontece en una persona o una circunstancia muy determinada. 
Pero cuando sucede un descubrimiento y es comunicado a los demás, entonces todos pueden de 
alguna manera percibirlo por sí mismos. Todos los físicos veían caer manzanas, y solo Newton fue 
el primero en “caer en la cuenta” de que ahí se anunciaba la gravitación universal. Pero cuando lo 
publicó, todos pudieron verlo, y verlo por sí mismos: aceptaron la gravitación gracias a que se lo 
dijo Newton, pero ya no simplemente porque se lo dijo él, sino porque ahora ya la veían ellos por sí 
mismos. ¿No es esto lo que los samaritanos dijeron a la Samaritana: “No creemos por tuda palabras, 
porque nosotros mismo lo hemos escuchado”? (Jn 4,42). Pues bien, acudiendo a Sócrates, quien 
afirmaba que igual que su madre con las parturientas —maia, comadrona, practicadora de la 
maieutiké techne— tampoco él introducía las ideas en sus oyentes, sino que les ayudaba a darlas a 
luz, creo que comprender el anuncio revelador como una mayéutica constituye la mejor manera de 
explicar su carácter potencialmente universal y la posibilidad de acogerla sin romper la justa 
autonomía humana, evitando convertirla en simple fideísmo o asylum ignorantiae (Pannenberg).  

Dios está sustentando, habitando y agraciando a todos con el mismo amor que al profeta: 
este no descubre algo que Dios solo quiere manifestarle a él, sino a todos igual que a él. Oseas, 
gracias a su experiencia de no ser capaz de dejar de amar y perdonar a su mujer que vuelve a la 
prostitución (seguramente sagrada, de hieródula), “cae en la cuenta” de que eso es lo que le sucede 
a Dios con nosotros y que por eso está tratando de manifestarnos desde siempre a través de lo mejor 
de nuestro ser. A la humanidad le costó mucho — y sigue costándole— comprender que Dios no es 
una presencia que controla, juzga y condena; pero cuando Oseas y más tarde Jesús en la parábola 
insuperable del Hijo Pródigo supieron escuchar lo que real y verdaderamente Dios estaba tratando 
de decirnos en su presencia viva y amorosa, también nosotros podemos “verlo”, comprender que es 
así, que eso es lo que nos está manifestando también a nosotros a través de nuestro ser más íntimo y 
nuestra humanidad más auténtica, que no podía ser de otra manera, si Él es amor y su misericordia 
es infinitamente superior a la nuestra (“porque yo soy Dios y no hombre”). Para no caer en fácil 
idealismo, conviene añadir que el proceso puede ser muy difícil e incluso fracasar: podemos no 
verlo, podemos resistirnos o dudar entre interpretaciones alternativas. Sucedió también entonces y 
sucederá siempre: lo importante es que la oferta no coloca al oyente ante un salto ciego o una 
imposición autoritaria (recuérdese el reproche de Bonhöffer a Barth: “come, pájaro, o muere”), sino 
ante una propuesta “verificable” (dentro, claro está, del modo especifico de verificación que le 
corresponde). 

Pero es preciso todavía concretar algo muy importante: se trata de mayéutica histórica. 
Porque no se trata de un retorno a lo mismo, del recuerdo (anámnesis) de las ideas eternas. Basta 
con pensar que en la revelación Dios está activamente presente creándonos por amor, 
promocionando nuestro ser y ayudándonos a realizarlo hacia su posible plenitud, para comprender 
que se trata de la llamada hacia adelante, del anuncio de lo nuevo, de un auténtico “nuevo 
nacimiento”. Todo esto está dicho con más claridad y mucha más extensión en mi libro “Repensar 
la revelación”. Por eso considero totalmente infundado el temor de la Notificación a que esta visión 
pueda llevar a la negación de que Dios “establezca una relación viva con el hombre en la historia, 
en la que cabe una Revelación de Dios con nuevas palabras y obras que culmina en la 
Encarnación”. 

 

7. La Comisión  encuentra además que  la propuesta del llamado “pluralismo asimétrico” 
para comprender la relación del cristianísimo con las otras religiones no está conforme con la 
doctrina expresada, por ejemplo, en la Dominus Iesus. 

- En cuanto a la teología subyacente, debo reconocer que la coincidencia no es exacta. Pero 
tomada en la perspectiva desde que la propongo —Dios que crea por amor y nuevo concepto de 
revelación— creo que mi teología expresa íntegramente la misma fe que quiere defender la 
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Instrucción papal. Hay que tener en cuenta además que la categoría de “pluralismo asimétrico” 
forma red con otras dos —inreligionación y teocentrismo jesuánico— en cuya relación se aclara y 
completa su significado. Si Dios ama con idéntico e infinito amor a cada mujer y a cada hombre sin 
“acepción de personas”, y si a todos quiere revelar su amor de Abbá, padre-madre, me parece que 
debemos admitir que toda captación viva y concreta de su presencia es revelación real, en la justa 
medida en que es acertada.  

Por eso la revelación es un proceso histórico, que va purificándose y profundizándose. De 
hecho, observarlo en la misma Biblia, desde los primeras tradiciones y los primeros escritos del 
Antiguo Testamente hasta su culminación en Jesús el Cristo, constituye uno de los estudios más 
apasionantes. En su contexto y en su medida, en cada religión se realiza un proceso semejante. Por 
eso hay verdad en todas ellas, como expresamente reconoció el Concilio y por tanto  también 
revelación, aunque el Concilio no llegó a usar para ellas esta palabra. En este preciso sentido, todas 
las religiones son verdaderas: esa es la verdad del pluralismo. Pero, dicho esto, un mínimo de 
realismo histórico muestra que no todas son ni pueden ser igualmente verdaderas. De ahí la 
propuesta de pluralismo asimétrico. Yo respeto la convicción de los creyentes de otras religiones, 
pero creo que lo revelado en todo el destino de Jesús de Nazaret es, dentro de la historia, lo 
definitivo e incluso insuperable.  

Claro que esta enorme afirmación no puede ser una presunción apriórica, sino una 
constatación modesta y a posteriori, es decir, a la que se llega —o puede llegarse— comparando en 
lo posible la visión que las distintas religiones ofrecen de Dios y a su luz, del destino humano. 
Personalmente, igual que lo pensó la tradición cristiana desde el mismo Nuevo Testamento, creo 
tener motivos suficientes para poder hacer  esa afirmación. Ese es el sentido de la calificación de 
“asimétrico”. En mi opinión y siempre que se parta de una lógica de la gratuidad, donde lo que se 
descubre en una religión pertenece a todas por igual y sin privilegio de ningún tipo, esta visión hace 
posible conjuntar, por un lado, la confesión de Jesús como el Cristo —a eso alude el “teocentrismo 
jesuánico”— y, por otro, el respeto y la colaboración fraternal con las demás religiones. Añado, 
además, que en el encuentro no se trata de substituir, sino de compartir, ofreciendo lo que se tiene 
para que, si así se acepta, pueda ser incorporado como enriquecimiento o purificación de la propia 
religión. Ese es el significado de la “inreligionación”, que quiere completar el de inculturación, para 
evitar el peligro de respetar la cultura pero sustituir la religión.  Bien entendido que, dado que en su 
realización histórica la plenitud revelada en Cristo está siempre en construcción, también el 
cristianismo se enriquece el diálogo. De hecho, eso es lo que en la realidad esta sucediendo. Hay un 
ecumenismo en acto, más real y más rico que el teórico de los congresos (apreciación en la que por 
cierto se mostraba concorde el cardenal Martini la única ocasión en que tuve la suerte de charlar con 
él en nuestra ciudad de Compostela). 

  

8. No se  si se ha tratado de una pura coincidencia. Ud. ha recibido la notificación el viernes 
santo, fragmento de tiempo antes de la Resurrección, que constituye desde hace algunos años el 
centro de su investigación teológica. La Comisión non acepta su posición que, para decir la vedad, 
no hace más que profundizar estudios  de grandes exegetas. 

- Pienso que la fecha fue escogida, con cierta prisa estratégica, para aprovechar la dispersión 
de la gente en Semana Santa. Pero es cierto que el tema de la resurrección preocupa a la Comisión. 
En realidad, en este punto, tan central, es donde más claro aparece el equívoco que está en el fondo 
de su reacción: la confusión entre fe y teología, entre lo que es la confesión común y lo que son las 
distintas teorías teológicas. El documento reconoce expresamente que confieso y mantengo “que 
Jesús no había quedado anulado por la muerte, sino que él mismo en persona seguía vivo y 
presente, aunque en un nuevo modo de existencia”. Es obvio que esto debería bastar para eliminar 
toda sospecha en materia de fe, y en el libro “Repensar la resurrección”, distingo claramente las dos 
partes: la primera referida a la confesión y la segunda que trata de proponer una interpretación 
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teológica, con la advertencia expresa de que todo lo que en esta parte se dice es una opinión  
teológica, discutible como todas, y que por eso mismo en modo alguno pretende cuestionar la fe 
confesada en la primera. Pero la Notificación, desde el presupuesto continuado de identificar la fe 
con su teología implícita, ven amenaza o negación de la fe común en cuanto aparece discrepancia 
con su teología. Y recuérdese que al comienzo deja ver cual es esta teología al dar por supuesta su 
concepción: “la resurrección de Jesucristo como milagro susceptible de pruebas empíricas”. Y la 
norma con que miden la presente en mi obra es el Catecismo, continuando con la mezcla confusiva 
del juego lingüístico catequético con el estrictamente teológico. 

La preocupación se centra en los problemas de las apariciones, del sepulcro vacío y de la 
resurrección en la muerte. No es posible alargarse en el detalle.  

En cuanto a las apariciones, señalo únicamente que mi insistencia está en el carácter 
transcendente del Resucitado, ya exaltado a la Gloria; carácter que lo sitúa por encima —¡no por 
debajo!— de las leyes del espacio-tiempo. La consecuencia que entonces me parece correcta y 
coherente es que alguien que puede estar en cualquier sitio del planeta donde dos o tres se reúnen en 
su nombre, que se hace presente en una eucaristía celebrada en el corazón de África y en un trabajo 
por la justicia en Manhattan, no puede resultar accesible a nuestros sentidos, que solo responden a 
estímulos físicos. Más aun: creo que postular apariciones empíricas —solo de ellas hablo— para 
asegurar la objetividad y realidad de la resurrección, lejos de asegurar su verificabilidad específica 
la hace imposible, pues implícitamente incurre en la” falacia empirista” de exigir pruebas físicas 
para una realidad trascendente. Esto se ve claro cuando se habla de la existencia de Dios (a cuya 
Gloria pertenece ya el Resucitado): recuérdese el famoso Júpiter tonante cuya aparición 
empíricamente registrable Hanson creía necesaria para creer. En otro lugar lo expreso así: Exigir 
pruebas físicas [...] sería epistemológicamente tan incorrecto como exigirlas para la existencia de 
Dios; ontológicamente, contradiría su presencia universal al espacio y a la historia; y 
teológicamente “[s]ería grotesco llegar así a la consecuencia insoslayable de que los primeros que 
anunciaron la fe no creyeron, pues mediante el ver se les dispensó de la fe” (Kasper). 

La cuestión de la tumba vacía que impresiona más al público general, hoy es en cambio 
considerada por muchos teólogos —pienso que por la mayoría de los que la tratan en detalle— 
como claramente sin conexión intrínseca con la fe en la resurrección. El mismo Pannenberg, acaso 
su más docto y enérgico defensor, me manifestó en conversación personal que no hacía depender de 
ella la fe. Me parece que la lectura de las citas que aduce la misma Notificación muestra que mi 
opinión —no certeza dogmática— resulta más coherente con el misterio y evita dificultades de muy 
difícil solución de otra manera, sobre todo la extraña situación de tres días en que existe un cadáver 
mientras Cristo está vivo y que en la mañana del tercer día ¿ese cadáver desaparece, es 
transformado en algo no físico, es aniquilado...?  

En  cambio, siguiendo la sugerencia joánica —que el mismo W. Kasper considera “la 
teología pascual más grandiosa que imaginarse pueda”— de la “exaltación” (hýpsosis) en la cruz, 
del “morir hacia el interior de Dios” —aludido por Rahner y Küng— todo cobra coherencia: 
resurrección como exaltación y glorificación, revelación y fundamentación definitiva para la fe de 
que el “Dios de vivos” nos acoge a todos en nuestra muerte y que ha estado acogiendo desde 
siempre a todos sus hijos e hijas. ¿Tiene sentido pensar que Dios ha estado esperando cientos de 
miles de años para empezar a resucitar sólo a Jesús en el año 30, y esperar después hasta el fin del 
mundo para resucitar a todos?  Creo que, al menos como propuesta teológica, que no pretende 
imponerse a nadie, todo esto merece ser considerado, dialogado y discutido. En cuanto a cuestiones 
menos centrales como la del “tiempo intermedio” y del significado del Juicio final, prefiero 
remitirme ya a los textos citados por la misma Notificación en su último apartado “Problemas de 
escatología”. 
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9. Los dos últimos puntos que le son criticados se refieren a la escatología. Ud. negaría que 
se deba distinguir entre un estado de alma separada y una resurrección final, mientras que 
documentos de la Iglesia afirman la sobrevivencia, la subsistencia, después de la muerte de un 
elemento espiritual dotado de conciencia y voluntad. En suma, Ud. no aceptaría la fórmula clásica 
de la resurrección de la carne. 

- Creo que en la contestación anterior aparece claro lo que pienso. Me parece que. por otros 
caminos, la resurrección en la muerte retoma la visión bíblica de la realidad unitaria de la persona. 
No me gusta hablar de un “elemento espiritual dotado de conciencia y voluntad”, sino de la persona 
viva, como de hecho lo confesamos de Cristo. Resucita la persona, ella misma, sólo que glorificada 
en la comunión con Dios. Esa es la maravilla que quiere expresar la “resurrección de la carne”. 
Expresión que, sobre todo y ante todo, quiere afirmar la identidad personal: no otro ser, ajeno a sus 
relaciones de cariño íntimo y fraternidad universal, sino ella misma, la que se fue construyendo en 
su historia única e irrepetible. En segundo lugar, su estar ya libre de las trabas del espacio-tiempo. 
Hablar de “carne” es significativo para indicar esa identidad y advertir que los resucitados no son 
seres angélicos, sino verdaderamente humanos que han llegado a ser los que son porque se han 
realizado en una historia concreta, corporal (“carne” como Leib, no simplemente como Körper, 
según enseña la fenomenología). De todos modos, conviene no olvidar la advertencia de san Pablo: 
“la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de los cielos”; en este sentido, me gusta más hablar 
de “resurrección de los muertos”. 

Y quiero añadir algo: como escribo en el último capítulo del libro, para mí esta visión ha 
supuesto una nueva y gozosa comprensión de la comunión de los santos, muy unida al 
redescubrimiento —“recuperación”— del precioso y consolador significado de la celebración 
eucarística de la muerte: maravilla de la comunión con Cristo y con nuestros difuntos, y alimento de 
la esperanza en la resurrección, de la última y definitiva esperanza. 

 

 

10. Y, finalmente, ud. no distinguiría entre el momento de la muerte personal y el de la 
Parusía,  que ud. entendería como plenitud de la historia del mundo. 

 

- Solo en cierto modo. Valoro mucho el realismo y la densidad de la historia. Justamente 
desde la comunión de los santos aparece una incompletud de la bienanventuranza, una real 
preocupación por los que todavía caminamos en la necesidad y el trabajo del tiempo, una espera de 
la gloria definitiva en la comunión final cuando “Dios será todo en todos”. Creo que también en los  
bienaventurados del cielo hay una real y humanísima esperanza.  

 

11. La notificación – dice la Comisión -  “quiere salvaguardar aspectos esenciales“ de la 
doctrina de la Iglesia para evitar la confusión en el pueblo de Dios. Tengo en la mando un bello 
texto redactado por un grupo que ud. sigue desde hace años, que dice haber recibido de ud. “la 
maduración” de la fe, haciéndola “pensable, creíble, deseable y vivible”. ¿Que decir? 

 

- Estimo que el texto del grupo expresa muy bien lo que, al menos, es mi intención, mi 
preocupación y la ocupación a la que me dedico desde hace más de cuarenta años. Me lo confirman 
también los muchos cientos de personas, cuyas palabras de ánimo y de agradecimiento me han 
llegado estos días como un río de cariño. Esa es también una manifestación de la comunión de los 
santos. 
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12. Después de haber repensado tanto, ¿repensará todavía?  Mientras la catolicidad es 
invitada a vivir el año de la fe como momento de intensa espiritualidad, estas intervenciones 
despiertan perplejidad en muchos. 

 

– Yo ya no sabría vivir si no es continuando en la preciosa tarea de repensar la fe para 
ayudar, empezando por mí mismo, a la recuperación de la confianza y la apertura al Deus 
humaníssimus, que, en expresión que me gusta publicar, “solo sabe, solo puede y solo quiere amar”. 
Y en este sentido, aunque, como se lo había dicho a los responsables, he creído en conciencia deber 
manifestar públicamente la defensa ante un crítica que no me parece justa ni acertada, quiero acabar 
también con palabras de agradecimiento. En el aspecto personal el tono de la Notificación ha 
procurado ser respetuoso y, sobre todo, al principio describe bien mi intención: “presentar una 
imagen de Dios que, en lugar de suscitar miedo, permita reconocerlo como ‘todo amor’, y una 
imagen del cristianismo que le permita no ser excluido del diálogo cultural y religioso”. En 
definitiva, la fraternidad cristiana es mucho más honda y poderosa de lo que pueden hacer pensar 
nuestras discrepancias. 
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O principal entrave para a elaboração de uma teologia das religiões que responda aos 

anseios deste tempo não é doutrinal, mas surge do estatuto ontológico da teologia diante da 

mudança na cultura. Uma nova linguagem teológica, uma nova religiosidade, esbarram em 

dogmas Pré-Modernos, têm dificuldades no diálogo ciência-fé, reificam práticas 

eclesiológicas Pré-Modernas e caem no feitiço do tempo. A análise é de Andrés Torres 

Queiruga, professor de Filosofia da Universidade de Santiago e um dos teólogos que mais 

têm se dedicado ao tema. Com uma pesquisa transdisciplinar, cultura teológica e vivência 

pastoral, e boa dose de humor fino, ele dá as pistas do labirinto, especialmente sofrido para 

teólogos. 

Um dilema trazido pela mudança da cultura para a teologia é a necessidade de “levar 

a sério a absoluta primazia do Deus que nos criou e continua nos criando por amor; única e 

exclusivamente por amor” (p. 16). Enfatiza que Deus está sempre entre os seres humanos, 

conquanto essa elementar perspectiva não seja plenamente assumida pelo mundo religioso, 

em que o ser humano ainda é obrigado a lutar por sua salvação. Essa situação denuncia um 

desajuste profundo entre o sentido da experiência fundante, o da práxis e da sua elaboração 

teológica, tolerável até o início da Modernidade, mas insuportável no século XXI. Isso 

exige nova relação. 

A Modernidade impõe uma mudança radical de paradigma, cuja principal marca é a 

progressiva autonomia alcançada nas realidades física, social, econômica e política. O 

impacto leva à derrocada de verdades que reinaram absolutas por séculos, como a de que 
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Deus determinou riqueza e pobreza ou que o mal interfira nas moções do consciente e 

inconsciente humano. Esse processo, que avançou de forma legítima e irreversível, 

provocou uma reação eclesiástica e teológica conservadora de um lado, e uma crítica 

secularista e ateia de outro. A sequência de fatos foi desfazendo mal-entendidos e 

propiciando diálogos autênticos e frutíferos. 

A nova objetividade religiosa não extirpou a impregnação mitológica que marcou a 

teologia desde os primórdios. A autonomia do mundo era tão rejeitada que nada indicava 

sua irreversibilidade, conquanto hoje pareça impensável que alguém tenha crido que os 

astros são movidos por anjos, as enfermidades provocadas por demônios, ou que Deus 

tenha ordenado as chuvas. Bultmann distinguiu o pensamento mitológico intervencionista 

daquele em que a ação de Deus não tem lugar nos acontecimentos, mas em seu interior. Por 

isso nunca negou o valor existencial das intenções profundas, veiculadas nas expressões 

míticas. 

A forma de relacionar transcendência e imanência é ver esta como espaço de máxima 

realização daquela. Isso se choca com o deísmo puro, no qual deus se desentende com sua 

criação e dela se afasta; e o deísmo intervencionista, consequência natural de sua 

permanência no céu, para onde o ser humano precisa se aproximar pelo rito, a oferenda ou 

o sacrifício. Diante da iniciativa humana, ele intervém, atendendo. O verdadeiro infinito é 

aquele que se relaciona sem se contrapor ao finito. Se o fizesse, adquiriria sua limitação 

pela contradição. Mas faz que o finito tenha sua verdade no infinito. 

A Modernidade propiciou a reflexão sobre não dualismo e o não intervencionismo na 

criação, movida pelo amor que não exige nada em troca, mas no Deus que cria para servir e 

não para ser servido, como Jesus. Desse fato surge a ruptura do dualismo natural-

sobrenatural e sagrado-profano. O intervencionismo é desnecessário, já que ele está neste 

mundo e sempre trabalha. A tentação à passividade ou à resistência é humana. Oração é 

gratuidade porque ele trabalha sempre por nós. Não há o que pedir, já que a falha acontece 

sempre do nosso lado. 

A teologia da criação-salvação tem como parâmetro a convicção radical de que tudo 

que vem de Deus só é interpretado legitimamente se tem um sentido positivo e libertador. A 

salvação precisa ser liberta dos esquemas de sacrifício, preço e castigo para reconhecer a 

criação, a natureza e o real, ao qual ele não ameaça, mas potencializa. Se sua atuação fosse 
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rebaixada ao nível das causas intramundanas, Deus seria um ídolo, e insensível, por não ter 

evitado o sofrimento nem curado a todos. 

A nova subjetividade religiosa tem a marca da teonomia como razão unida à sua 

profundidade. Com a subjetividade autônoma, superando a ingenuidade, a credulidade ou a 

superstição, que pode comprometer a convicção de quem crê, surge nova revelação. A 

transcendência não obriga Deus a romper a autonomia do sujeito para se anunciar em sua 

imanência porque ele já está dentro, iluminando a subjetividade e se manifestando. O 

positivismo da revelação pode ser superado e dar lugar à maiêutica histórica. Isso dá caráter 

de busca à leitura bíblica, no processo que Juan Luis Segundo chamou de aprender a 

aprender. 

Após essa caminhada, o limiar do novo paradigma, a ser construído. Queiruga insiste 

em não comparar um paradigma com outro, para evitar a perversão. O paradigma 

intervencionista implica afirmar a legitimidade das religiões e de todo autêntico 

conhecimento religioso e, ao mesmo tempo, punir, a partir de uma leitura literalista. 

Misturar elementos de paradigmas diferentes faz da teologia um amontoado de arrazoados. 

Diante do extra Ecclesiam nulla salus, de um paradigma, Schillebeeckx reagiu dizendo que 

“fora do mundo não há salvação”. 

Cabe fazer alianças com os setores da cultura que buscam o verdadeiramente 

humano. A Igreja não precisa renunciar à identidade, mas reconhecer que não tem o 

monopólio, deixando-se evangelizar pelos valores da criação e auscultar os sinais dos 

tempos. Ao repensar a teologia, o risco é construir teologias prontas, atualizando o 

vocabulário, mudando os nomes dos adversarii e deixando intactos os esquemas e manuais 

pré-conciliares, ao invés de repensar tudo a partir de referenciais com significatividade 

efetiva. 

A fidelidade busca a vontade de Deus e a 

apaixonada presença do Evangelho no mundo, que se sente mais confortável com credos do 

que com religião, está mais familiarizado com a Igreja do que com Cristo, mais 

comprometido com a caridade do que com a justiça, mais involucrado na opressão do que na 

igualdade, mais dedicado a manter a fé dos nossos pais prescrevendo os pronomes femininos 

dos textos sagrados do que a libertar o ímpeto da Boa Nova (p. 65). 
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A passagem da Pré-Modernidade para a Modernidade acarreta a mudança na 

linguagem, como no conflito entre a orientação para rezar, dada aos fiéis cristãos diante do 

problema da seca, e o dado dos meios de comunicação sobre as altas pressões do 

anticiclone. A insistência no conflito converte Deus num ídolo, cuja “imagem se 

esfrangalha sob os golpes da picareta positivista” (p. 73). A linguagem implica sempre 

muito mais do que diz explicitamente (Wittgenstein), somando até o que não foi dito ao 

pensamento. A consciência infeliz (Deus fora, distante e acima) é a consequência inevitável 

desse novo momento, elaborada por Nicolau de Cusa (o distinto carece do que é distinto, o 

não distinto não carece de nada), que gera a ruptura dos dualismos. 

A mudança cultural é consequência da mudança de paradigma. Há quem repita 

conceitos da Pré-Modernidade, desavisadamente, sem a menor cerimônia, não apenas em 

eventos paroquiais. Observa que mesmo teólogos como Barth e Von Balthasar, ícones das 

tradições protestante e católica, ainda se referiram ao deus que exigiu a morte de seu filho 

para nos perdoar os pecados ou que descarregou sobre ele a ira reservada a nós, 

metaforizando que os diques já cederam à pressão da enchente e os “remendos provisórios 

são incapazes de conter a hemorragia de sentido” (p. 83), tornando o transbordamento e a 

catástrofe – a tomada de consciência da mudança de paradigma na linguagem – inadiáveis. 

A mudança já sofre os efeitos da interpenetração de culturas, que se agrava quando 

não é percebida naturalmente, mas apenas sob o efeito de choques pleonasticamente 

chamados culturais. A compreensão do significado não se dá em estado puro, mas apenas 

em referenciais culturais. A interpretação de cada época requer modéstia para superar o 

caráter de único ou definitivo e, ao mesmo tempo, liberdade. Apesar disso, “talvez, ao 

longo da história humana, nenhuma outra religião teve a mesma ousadia nem assumiu um 

risco semelhante” (p. 89). 

Isso foi possível por causa dos recursos da exegese e da ousadia que colocou a 

teologia cristã na idade hermenêutica. Por essas brechas foram abertos campos inéditos, 

ampliados os espaços do intellectus fidei e criadas as condições para as teologias da 

esperança, da política e da libertação, com o aproveitamento dos meios oferecidos pela 

análise social. A dificuldade surgiu dos temas que envolvem a comodidade de grupos 

humanos em conflito com a necessidade de abordá-los, relegando-os a motivos de oração 

pelas tragédias e possibilitando o desencargo de consciência e o alívio. 
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Nas comunidades urbanas de classe média convencionou-se pedir sem pretender, 

informando a urgência e influindo na visão do fiel. Recurso devocional, isso possibilitou a 

entrega Pré-Moderna do problema a Deus e o retorno Moderno à comodidade sem culpa. 

Isso não deixa Deus ser Deus, bradaria Lutero, acima de nossos limites, amarrando-o à Pré-

Modernidade, sempre disponível aos nossos desejos. O desafio é aceitá-lo em sua verdade, 

em vez de nos queixarmos pedindo. 

A nova religiosidade e a experiência cristã denotam uma insatisfação unânime e 

generalizada, que expressa o desconforto com as formas da religião herdada ou o seu 

abandono. Isso pede a análise dos condicionamentos profundos, por causa da inculturação 

da Pós-Modernidade nos velhos esquemas, com o ressentimento do fato de não ter havido 

uma só descoberta científica importante que não tenha sido condenada ou olhada com 

desconfiança na Modernidade, como observou Walter Kasper. 

O preço a ser pago na nova religiosidade é o de que Deus possa ser tudo, como 

propôs Feuerbach ao elaborar uma antropologização radical. Marx a liberou do 

individualismo, mas acabou numa “quase religião”. Freud completou a reação com a 

dimensão psicológica, que abria o ser humano a profundezas abissais, chamados novos 

continentes por Althusser, dado o impacto na antropologia da Pré-Modernidade. Daí a 

descrição da profunda crise do Ocidente após o Iluminismo (Adorno e Horkeimer). Entre as 

reações, a polarizada, diante do otimismo moderno, à renúncia à utopia e à esperança de 

renovar o mundo (negativas); e a expansiva, com a revalorização do pequeno, a tolerância 

com o diferente, a desabsolutização do estabelecido, o novo apreço pelo corpo, a 

revitalização da experiência (no individual), além de uma universalidade em harmonia com 

a natureza, uma nova aliança com o cosmo e uma fraternidade acima dos credos e dos 

imperialismos. A presença do sagrado, que se tornou também elusiva, arredia e contrastada 

em Nietzsche, deve buscar uma nova transcendência, como na discussão entre Benjamin e 

Horkheimer diante da história carregada da vitimização irremissível, quando só a resposta 

teológica pode dar “a nostalgia de que o verdugo não triunfe sobre sua vítima” (p. 114). 

Na Pós-Modernidade, com as situações mais complicadas e mais explícitas, Vattimo 

percebe com clareza, mas guarda certa distância da resposta institucional. Seguindo o 

exemplo de seu fundador, a resposta cristã deve acolher o genuíno, integrá-lo e enriquecer 

seu projeto, saindo de uma postura apologética para a criatividade histórica. Se a 
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Modernidade está em elaboração, a Pós-Modernidade continua imersa em névoas. A fé 

cristã implica a existência de cristãos Pós-Modernos. A agudeza da diferença entre as eras 

fez passar o tempo dos ajustes, obrigando a reflexão sobre a mudança de paradigma. A 

nova síntese parte da intuição de que Deus cria por amor, sendo tudo em todos, fazendo-nos 

verdadeiramente humanos, filhos e filhas, e amadurecidos em Cristo, para atender às 

demandas da nova sensibilidade. 

Esses elementos possibilitarão superar as principais deformações da cultura ocidental: 

o desequilíbrio homem/cosmo e o dualismo sagrado/profano. Com a criação toda boa, fica 

claro que Deus não criou homens e mulheres religiosos, mas apenas humanos, indicando 

ser esta a maneira de ser religioso. Essa insatisfeita resposta institucionalizada gerou 

também a resposta mais difusa, fora das fronteiras (do credo, da Igreja), e muitas vezes é 

vivida como não religiosa. 

Somente quem “sabe de memória” o Mistério, porque o aprisionou na letra morta das 

fórmulas, pode se fechar à livre manifestação do Espírito, que “sopra onde quer” (Jo 3,8). 

Quem, na verdade, toma a letra como uma verdadeira “maiêutica”, que o chama ao 

reconhecimento vivo e à expressão balbuciante dessas profundezas que só o Espírito conhece 

(1Cor 2,9-16), compreende que toda a palavra, por mais distante e estranha que ressoe, pode 

tomar parte do “gemido da criação” em busca da plenitude comum (Rm 8,22) (p. 134). 

Conquanto clara a relação, no tema da infalibilidade, o teólogo galego discutiu as 

origens do dogma, mostrou o enraizamento de posições no campo popular e os 

desdobramentos que resultaram no culto ao papa e seu efeito histórico sobre o inconsciente 

teológico e a história humana. Mesmo atribuindo o sentido de indefectibilidade, associada à 

necessária força do Magistério da Igreja, da norma que julgue seu meio e o caráter frágil da 

experiência religiosa, contraditoriamente, são os meios pelos quais pode existir. No caso 

protestante, há instrumentos jurídicos semelhantes, mormente usados em momentos 

definidos contra teólogos(as) no afã de arrebatar-lhes o carisma. Os arrazoados colocaram a 

questão e suas implicações, sem alternativas claras. 

O diálogo ciência-fé mostrou contornos próprios na atualidade, oriundos da tensão 

Pré-Modernidade-Modernidade-Pós-Modernidade. Alguns são prototípicos e envolvem 

teólogos conhecidos. Como faz Queiruga muitas vezes, deve-se agradecer que os ataques 

ao movimento de translação tenham atingido apenas teorias e teóricos, sem danos 
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permanentes ao cosmo! O impacto vem da constatação de que o religioso é autenticamente 

humano, bem como sua resposta na relação com Deus, já que esta não é um meteorito caído 

do céu, mas resulta da experiência humana com Deus, antropologia que devemos a Rahner. 

Ser cristão Pré-Moderno na crise causada pela mudança radical da Modernidade é a 

temática trabalhada no livro. A tarefa mais imperativa e urgente é repensar a fé, 

transformando as categorias para a atual cosmovisão. Não é indolor e muito menos sem 

custos, como mostra a história. A nostalgia que amarra ao passado mumifica, tentar salvar o 

tesouro do porão durante o naufrágio compromete a vida, assim como a teologia que se 

constrói em pressupostos inconscientes e crenças incontroladas. Assim, deve-se viver na fé 

que Deus que luta conosco nos sustenta com a esperança de que, vencidos os limites da 

história, ele vencerá ao resgatar as vítimas; e ter coragem para mudar e renovar, na 

confiança de que muda a roupagem, mas o fundamental permanece. Se isso não acontecer, 

as Igrejas se autoexcluirão do tempo (ana-chronos), e os membros que as compõem 

perderão a inédita possibilidade de amar e trabalharão pelo futuro que aprendeu a 

humildade da história. 

O título sugere outros semelhantes, que se ocuparam em definir (dar fim a) a 

Modernidade, talvez na esperança de que a essa interpenetração cultural, incrustada e 

cristalizada na expressão religiosa, comece logo a ceder. 
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Encerramos a meditação anterior falando do Deus que, em gestos e atitudes, ama seu 

povo. O tema a ser desenvolvido na presente meditação é a solidariedade de Deus. Seria 

possível vislumbrar alguma ligação entre os dois temas? Parece-me possível sustentar que 

há, entre eles, uma profunda afinidade. Com efeito, uma das atitudes mais expressivas por 

parte de quem ama é justamente a solidariedade. A pessoa amada, com frequência, passa 

por experiências de sofrimento e desolação. São alianças que se rompem, encontros que se 

frustram, projetos que não chegam a bom termo. 

Tem-se aí a experiência dramática da condição humana. Pelas mais variadas 

circunstâncias, o ser humano enfrenta dificuldades em acertar o caminho da vida, encontra 

muitas formas de resistência e, em decorrência disso, sofre até a tentação do desânimo e 

mesmo do desespero. O gesto de solidariedade por parte de quem ama sugere que o ser 

humano não está só e pode contar com a compreensão e apoio de alguém. Pode-se até dizer 
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que a atitude do amor deixa a desejar se não for capaz de ser solidária com a pessoa amada. 

Os gestos, bem mais do que as palavras, expressam o amor verdadeiro. 

Quando está em jogo a realidade de Deus, que o evangelista João define justamente 

como amor, o ser humano não pode esquecer que saiu de suas mãos e que traz impressa na 

profundidade do ser sua imagem e semelhança. É tudo muito simples: se o ser humano é 

semelhante a Deus, Deus é semelhante ao ser humano, mesmo que se deva ter em conta a 

infinita diferença. Assim, o que acontece com o ser humano, em termos de orientação de 

fundo, pode ser aplicado igualmente a Deus. É possível dizer, portanto, que o amor 

determina a identidade humana profunda porque há, ali, um reflexo da identidade divina. 

Prosseguindo na reflexão, parece-me possível sustentar que tão mais profunda será a 

solidariedade quanto mais intensa for a relação afetiva. Como, na experiência da fé, 

reconhecemos que a realidade mesma de Deus é amor em plenitude, ali a solidariedade não 

conhece limites. Já o amor humano, por ser sempre limitado, deixa-se dominar, muitas 

vezes, pelas mais variadas formas de preconceito. Com isso, a solidariedade tenderá sempre 

a ser restritiva, assegurando maior incidência não onde for maior a necessidade, mas onde 

mais fortes forem os laços afetivos. 

Em razão disso, o ser humano consegue passar à margem das maiores formas de 

sofrimento. Dizia Jesus que o coração, no interior das relações humanas, está onde estiver o 

tesouro. Cabe apenas observar que, na complexidade dos afetos humanos, muitas vezes 

ocorre um fenômeno inverso: o tesouro está onde estiver o coração. Alguém afetivamente 

preso revela-se capaz de pisar nos mais elementares princípios éticos com uma ausência de 

escrúpulos e de remorso que chega a impressionar. Com isso, consegue-se passar à margem 

das maiores formas de sofrimento ou, então, arriscar a vida em radical solidariedade. 

Deus, que é graça, isto é, absoluta ausência e exclusão do preconceito, ama seu povo 

de forma incondicional e é presença de solidariedade onde a necessidade for maior. É esse, 

afinal, o sentido da opção preferencial pelos pobres. E essa deveria ser também a 

perspectiva da solidariedade humana. É simplesmente impossível qualquer forma de 

convivência, na sociedade, nas comunidades pastorais e nas comunidades religiosas se às 

pessoas em situação de maior desconforto não for assegurada uma efetiva prioridade, em 

gestos e atitudes. De todo modo, o Deus incondicionalmente solidário é para o ser humano 

a maior inspiração em termos de solidariedade. Com ele aprende-se o caminho da vida. 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 39 94 

Não costumam ser facilmente detectadas as formas de Deus expressar pessoalmente 

sua solidariedade em referência a seu povo. Seria possível afirmar que Deus é solidário pela 

mediação da solidariedade humana? Não me parece possível dar uma resposta em termos 

de sim ou não. Um primeiro elemento que me parece importante ressaltar é que a 

linguagem de Deus é a sucessão dos acontecimentos da história. Em outras palavras: nada 

acontece por acaso, porque em cada acontecimento Deus está proferindo uma palavra. 

Isso significa que, para captar o que ele fala, é necessário, na experiência da fé, fazer 

um sério discernimento. Trata-se de um esforço de interpretação que só pode ser 

empreendido de forma eficaz na força do Espírito. Mas não pode ser negligenciado o fato 

de que Deus constantemente escolhe pessoas, às quais confia a tarefa de falar em seu nome. 

Isso, na verdade, é muito problemático, porque o ser humano, movido pelas mais variadas 

formas de interesse, tende a confundir a própria voz com a voz de Deus. Quando isso 

acontece, manifesta-se toda forma de arbitrariedade e o ser solidário pode contaminar-se 

por um espírito espúrio, certamente distante da intenção divina. 

Poder-se-ia, então, dizer que Deus convoca testemunhas para que sejam a voz de sua 

Palavra? Creio que sim, mesmo destacando as ressalvas feitas anteriormente. Isso é 

atestado não apenas pelas Escrituras Sagradas, mas igualmente pela experiência humana do 

cotidiano, dentro e fora do espaço eclesial. Digo isso porque, não tendo Deus qualquer 

espécie de preconceito, sua Palavra vem muitas vezes na voz de pessoas que não mantêm 

qualquer ligação com a experiência da fé. 

Cabe aqui lembrar o episódio envolvendo a mula de Balaão, que chega ao ponto de 

profetizar. Outro episódio é o que mostra o rei Ciro, da Pérsia, como instrumento de Deus 

na relação com Israel. No interior da experiência da fé são numerosos os casos de 

testemunhas convocadas para a proclamação da Palavra da verdade. O fato de que muitas 

vezes falte generosidade na resposta não é sinal de que Deus não esteja convocando. O ser 

humano carrega o poder extraordinário da recusa e, por causa disso, do retardamento do 

projeto divino. Falo aqui de retardamento porque nada e ninguém pode impedir que tal 

projeto aconteça. É sempre de Deus a última palavra, mesmo que as aparências, no 

cotidiano, digam exatamente o contrário. 

Falei um pouco genericamente de testemunhas através das quais Deus exerce sua 

solidariedade em relação a seu povo. Vou tentar exemplificar isso mostrando como Deus se 
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revela solidário em referência às próprias testemunhas que ele mesmo escolheu e enviou. 

Esse dado é importante porque põe em destaque o fato de que na origem de toda autêntica 

vocação há sempre um gesto divino. 

Assim, no projeto de Deus ninguém está autorizado a atribuir a si mesmo qualquer 

espécie de serviço, nos moldes do que acontece na sociedade civil. A busca do poder é 

incompatível com o espírito do Reino, para o qual somente a dimensão do serviço reveste 

valor e dignidade. Essa é uma lição que os apóstolos tiveram enorme dificuldade em 

aprender e que muitas vezes a Igreja, pelo menos em sua dimensão institucional, resiste em 

acolher. Cabe lembrar a palavra de Paulo: não é quem recomenda a si mesmo que é 

aprovado, mas quem o Senhor recomenda. 

O profeta Jeremias, ao meditar sobre sua vocação, sente que há, na origem, uma 

escolha de Deus. É interessante notar que, para atingir o objetivo que se prefixou, Deus 

vem com uma força de sedução, à qual é impossível resistir: “Tu me seduziste, SENHOR, e 

eu me deixei seduzir!” (Jr 20,7). Temos aqui um elemento que me parece importante não 

perder de vista: Deus exerce seu poder de sedução, mas respeita a resposta livre e 

responsável daquelas e daqueles que são chamados para ser testemunhas. Ao chamado 

Jeremias responde com docilidade. É isso que, de fato, determina que ele se torne uma 

testemunha, porque não age a partir de si mesmo e, menos ainda, em função de si mesmo. 

A resposta de quem é chamado é sempre difícil em razão dos perigos que 

acompanham a própria dinâmica do chamado em termos de disponibilidade. Na verdade, o 

que torna difícil a resposta da pessoa chamada é o fato de que o desempenho da missão, 

longe de assegurar prestígio e glória, conduz a testemunha, muitas vezes, por caminhos de 

sofrimento: “Tornei-me a zombaria de todo dia, todos se riem de mim” (Jr 20,7). É o 

momento mais terrível da crise, que acompanha todo gesto de fidelidade quando a própria 

testemunha sofre a tentação de tudo abandonar para assegurar a própria sobrevivência. 

O fato de encontrar resistência, em si mesmo, não é por si só indício de um desejo, 

secreto ou explícito, de responder negativamente. Por melhor que seja sua estrutura moral, 

o ser humano sabe, em razão da condição humana, que a virtude sempre lhe parecerá difícil 

e que o vício exercerá atração quase irresistível. Isso significa que a fidelidade da 

testemunha exigirá disposição de nadar contra a corrente e de não ceder às artimanhas do 

senso comum. Nessa atitude de resistência encontra-se um dos elementos fundamentais de 
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uma vocação profética. Os verdadeiros profetas, pelo fato de terem de andar na contramão 

da opinião pública, tendem a fugir da responsabilidade, embora sempre seduzidos pela 

força de atração de Deus. 

Seria ingênuo fechar os olhos e negar que algumas pessoas chamadas respondam 

negativamente ou, então, buscam vantagens pessoais através da missão. Esses são os falsos 

profetas. Jeremias, gemendo sob o peso da sedução divina, vai em frente não a partir de 

suas forças mas porque sente a seu lado um Deus solidário que lhe permite superar todas as 

adversidades: “Tu, porém, SENHOR estás comigo como lutador invencível! Por isso, os 

que me perseguem tropeçam, não escapam. Fracassam [...]” (v. 11). Deus não assegura vida 

fácil para seus escolhidos nem lhes promete glória e toda espécie de honrarias. Mas ele não 

os abandona e quer que tenham consciência de que o projeto chegará a bom termo, apesar 

de todas as resistências que possam aparecer. 

A vida de Deus passa pela cruz 
Na meditação anterior refletiu-se sobre o tema da solidariedade divina em relação às 

pessoas que ele chama e, por elas, ao seu povo. Nesta meditação o tema a ser desenvolvido 

diz respeito não propriamente à realidade de Deus simplesmente, mas à forma como ela se 

revelou no evento Cristo, com seu mistério pascal de morte e ressurreição. É assim que se 

vai falar da vida de Deus tal como se manifesta no escândalo da cruz. É uma dimensão de 

verdade, em termos de fé cristã, que não pode ser ignorada, apesar das resistências que se 

expressam na confrontação entre a morte e a vida. O apóstolo Paulo sustentava que é 

escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. 

A ligação com o tema da meditação anterior é tão evidente a ponto de me parecer 

possível dizer que na verdade se está diante de um tema só, que se desdobra numa segunda 

meditação no intuito de atingir um aprofundamento maior, na medida em que um tema 

complementar é abordado como tema central. Há, inquestionavelmente, um elemento de 

novidade, porque aqui se faz referência aos gestos e atitudes de Deus tais como se revelam 

na pessoa e na ação de Jesus de Nazaré. 

Como tenho a preocupação de sempre me situar no interior da comunidade eclesial, 

professo que na história de Jesus de Nazaré se faz presente a força pessoal de Deus, que 

vem armar sua tenda no coração da humanidade e que visa a reunir em unidade seus filhos 
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dispersos. Assim, há o reconhecimento explícito de que o seguimento do Senhor Jesus 

atende a um chamado de Deus. Ele mesmo diz que a pessoa que pretenda estar com ele no 

seguimento precisa renunciar a si mesmo e tomar a cruz em seus ombros. 

Mas é lícito perguntar: de que forma revela-se, na história de Jesus de Nazaré, que 

Deus é comunicador de uma vida que passa pela cruz? Mesmo que possa parecer estranha, 

a pergunta, a meu ver, faz sentido, até porque não poucas pessoas supõem que toda 

sugestão de sofrimento seja incompatível com a dignidade humana. Ressalvando que não se 

trata, a rigor, de apresentar o sofrimento como um bem, mas de visualizá-lo como 

componente essencial da condição humana, a abordagem não pode ser evitada em razão de 

o mistério da encarnação ser um mergulho de Deus no coração da condição humana. 

Há um primeiro elemento que me parece importante ressaltar: a cruz, entendida como 

privação, é componente essencial da condição humana, que não é decorrência de um 

pecado cometido na origem da humanidade, mas a forma normal da existência humana na 

história. O existir humano apresenta uma forma de conflito estrutural que torna fácil o 

caminho da mentira e difícil o caminho da verdade. Com efeito, o ser humano (mulher e 

homem) é capaz de trabalhar contra si mesmo e de buscar por todos os meios à sua 

disposição aquilo mesmo que será sua maior desgraça. 

Embora nele se aninhe um poderoso impulso de vida, com mais frequência acabam 

prevalecendo impulsos e projetos de morte. Isso significa que a busca da vida, na plenitude 

de suas manifestações, exige sério discernimento e capacidade de sempre buscar os valores 

fundamentais, mesmo que isso possa ocorrer com enorme carga de sacrifício, de renúncia e 

de entrega. A verdadeira grandeza nunca vem por força de inércia. As grandes riquezas 

minerais não costumam ser encontradas na superfície, mas no coração da terra. 

Após essas observações, cabe perguntar: qual era, na verdade, a preocupação de Jesus 

ao convidar pessoas para o seguimento? Havia sempre um projeto bem definido, capaz de 

exercer força de atração? Parece-me possível dizer que o caminho, a rigor, não é 

exatamente esse. Aliás, um fato que sempre chama a atenção, na leitura do Evangelho, em 

tantos casos de vocação, é que o convite de Jesus raras vezes se faz preceder pela 

explicitação de um programa. 

Esse dado é importante porque muitas pessoas imaginam que Jesus era um líder 

religioso e/ou político, com grandes ideias a serem viabilizadas através de projetos. Jesus, 
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porém, era um homem de ação e não propriamente um pensador, embora revelasse 

incomparável sabedoria. Ele normalmente convida as pessoas a segui-lo sem nada dizer do 

que possa pretender com o seguimento. Isso deixa entrever que o elemento essencial do 

Evangelho é justamente o seguimento e não o desempenho de tarefas, por mais importantes 

que possam revelar-se na realização do Reino de Deus. 

A explicitação de um programa vem depois, já como decorrência do seguimento. 

Jesus diz de si mesmo: quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele 

mesmo, afinal, é o próprio Reino de Deus. Dois exemplos podem revelar-nos esta verdade. 

O primeiro reporta-se aos discípulos de Emaús. Se Jesus está definitivamente morto, não há 

mais nada a fazer. É preciso voltar para casa. Mas se ele voltou a viver, é necessário 

regressar a Jerusalém porque o projeto continua. O segundo acena ao fato de que, enquanto 

Jesus anunciou o Reino de Deus, a Igreja das origens, em especial o apóstolo Paulo, 

anuncia Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Esse fato configura a situação de uma 

verdadeira fidelidade criativa. Quem acolhe o Senhor Jesus está acolhendo o Reino. 

Alguém poderia perguntar: não parece evidente que Jesus sempre revela preocupação 

com a vida daquelas e daqueles que ele chama no sentido de que tenham consciência 

daquilo que decorre naturalmente do seguimento? A resposta, a meu ver, é claramente 

positiva. No zelo constante pela formação de seus discípulos, com destaque para aqueles 

que escolheu para serem apóstolos, isto é, enviados seus, Jesus insiste em que a 

proximidade com ele é um elemento essencial da missão que pretende confiar-lhes. 

É aqui, justamente, que Jesus dá provas de extraordinário realismo, não escondendo 

que o caminho por ele proposto é o da porta estreita. E como as observações do cotidiano 

envolvendo sua própria pessoa, com os constantes conflitos com fariseus, escribas e 

sacerdotes, não fossem suficientes para abrir os olhos dos discípulos, Jesus lembra a eles 

que a cruz é inseparável da missão: “E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é 

digno de mim” (Mt 10,38). 

Não temos aí qualquer indício de complacência no sofrimento, como se ele fosse um 

valor a ser buscado. Mas Jesus deixa transparecer dois elementos da maior importância. O 

primeiro deles lembra que, em decorrência da condição humana, o caminho que conduz à 

vida é sempre o mais difícil. O segundo chama a atenção para o fato de que o sofrimento, 

mesmo que não seja considerado um valor em si, é sempre uma escola extraordinária de 
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educação humana. Muitas das melhores lições de vida costumam vir através do sofrimento, 

da privação e até da morte. Há um provérbio latino que se expressa da seguinte forma: ad 

astra per aspera (“por caminhos ásperos chega-se aos astros”). Essa é a situação normal da 

humanidade. 

Mas a palavra de Jesus não termina, evidentemente, aí. Além de alertar para as 

dificuldades inerentes à missão que os aguarda, Jesus lembra aos apóstolos que não estão 

em jogo projetos pessoais. Deles, enquanto apóstolos, passando pelo próprio Jesus, chega-

se ao Pai, que é quem realmente envia. Aí deve residir a confiança de quem vai em missão 

porque Deus não abandona quantas e quantos, em total despojamento e disponibilidade, 

colocam suas vidas a serviço do projeto do Reino: “Quem vos recebe, a mim recebe, e 

quem me recebe, recebe aquele que me enviou” (Mt 10,40). 

No sentido de evitar protagonismos, isto é, a tentação de pôr-se como começo e fim 

da missão, supondo que tudo dependa das qualidades e aptidões dos agentes, é importante 

ressaltar que a identificação do apóstolo com a pessoa de Jesus e, por ele, com o Pai, 

somente acontece no interior de uma fidelidade missionária própria de quem tem 

consciência de ser enviado. As próprias perseguições, que muitas vezes acompanham o 

desempenho da missão, podem tornar-se uma bem-aventurança na medida em que 

decorrem naturalmente da fidelidade. 

Não é qualquer perseguição, por conseguinte, que pode ser considerada uma bem-

aventurança. Pessoas há que, em decorrência de atitudes erradas, fazem por merecer 

perseguições. Esse seria o chamado sofrimento por justa causa. Outra coisa bem diferente é 

a perseguição que decorre da própria pregação missionária, quando, na fidelidade ao 

anúncio do Evangelho, as pessoas passam a ser odiadas por quem em tudo e por tudo 

privilegia a injustiça. E isso porque o Evangelho, da mesma forma como a pessoa de Jesus, 

é sempre e inevitavelmente um sinal de contradição. Num mundo que tende a fazer 

prevalecer a lei do mais forte, Jesus proclama bem-aventurados os pobres, os pacíficos, os 

mansos, os que têm fome e sede de justiça. 

Cabe perguntar agora: o caminho indicado por Jesus não seria também o caminho 

percorrido por ele? Se for assim, existiria alguma forma de proximidade entre a cruz do(a) 

discípulo(a) e a cruz do Mestre? A entrega sem reservas ao projeto de Deus, passando pelo 

sofrimento e pela morte de cruz, insere os seguidores no mistério de Jesus Cristo, pelo qual 
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vem a vida: “Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não 

tem mais poder sobre ele” (Rm 6,9). 

Na pregação do apóstolo Paulo, a cruz é inseparável da ressurreição. Ele tinha 

consciência de que o esquecimento da cruz traria enormes facilidades para o anúncio 

missionário porque é sempre complicado aceitar um Deus crucificado. Paulo, no entanto, 

resiste à tentação da facilidade, mesmo sabendo, conforme se viu anteriormente, que um 

Deus crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Por razões 

diferentes, judeus e pagãos rejeitavam a ideia do sofrimento associada à divindade. É por 

essa razão que a encarnação é uma pedra de tropeço para os bem-pensantes. A verdade que 

a vida passa pela cruz contradiz o espírito do mundo. Mas nunca é demais lembrar que aí 

está em jogo o coração mesmo do Evangelho. 

Chegar a Deus sem o próximo? 
Na meditação anterior refletiu-se sobre a vida de Deus que passa pela cruz. O tema da 

presente meditação aborda a espinhosa questão da relação entre a pessoa de Deus e a 

pessoa do próximo. Trata-se de uma questão espinhosa, porque o ser humano sempre revela 

dificuldade em conciliar essas duas dimensões, tendendo a interpretá-las como, se não 

propriamente alternativas, pelo menos dificilmente conciliáveis. O risco permanente, que é 

realidade bem mais frequente de quanto se consiga reconhecer, se expressa na escolha de 

uma delas em detrimento da outra. 

A proximidade temática entre as duas meditações é muito grande, embora sem a 

mesma evidência da meditação imediatamente anterior em relação àquela que a precedeu. 

Sem querer forçar em excesso a situação tensional, não há como negar a percepção de que 

o próximo seja uma verdadeira cruz. Quando se pensa em termos de vida cristã, de 

convivência fraterna, a realidade do próximo parece ser uma barreira quase intransponível. 

É possível até observar certa postura de inconformidade em razão de não poder evitar o 

próximo em vista de uma relação de plenitude com Deus. 

Essa situação deixa transparecer, entre outras coisas, que a grande tarefa da existência 

humana é a construção das relações. Mesmo reconhecendo que são incontáveis os 

elementos que os seres humanos têm em comum, que eles são essencialmente relacionais, 

de tal forma que a única maneira de viver com dignidade é a de organizar a convivência, há 
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resistências sem conta. Por essa razão, parece evidente que a convivência humana nunca é 

um problema resolvido de uma vez por todas. Muitos são os mecanismos que o ser humano 

aciona no sentido de fugir à espinhosa tarefa de conviver. 

A partir do que foi dito até aqui, cabe perguntar: qual seria a razão de se abordar a 

questão da convivência no interior de uma temática que nos ocupa nesta série de 

meditações, as quais voltam seu olhar para a realidade de Deus? A resposta, na verdade, 

embora evidente, é menos simples quanto se possa imaginar. Um personagem do escritor 

russo Dostoievski diz amar a humanidade, mas não suportar os indivíduos. Seria isso 

realismo, sabedoria da vida, ou simplesmente insensatez? 

Parece-me não só possível, mas até necessário, afirmar que, na questão sobre Deus, o 

tema do próximo é essencial. Jesus associou inseparavelmente o amor a Deus e o amor ao 

próximo porque a realidade humana é uma unidade fundamental. Assim, não existe 

qualquer possibilidade de alguém amar a Deus se exclui a pessoa do próximo. Não pode ser 

esquecido o fato de que todos os seres humanos (mulheres e homens) carregam no mais 

profundo de si mesmos a imagem e semelhança de Deus, conforme foi enfatizado em várias 

das meditações anteriores. 

Como é que seria possível pretender amar a Deus ignorando e/ou excluindo aquelas e 

aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança? Assim, a questão da convivência 

fraterna adentra em cheio na questão sobre Deus. Aquele mesmo Deus, cuja face mais 

verdadeira Jesus revelou, não oferece qualquer possibilidade, ou qualquer embasamento, 

para uma separação dessa espécie. É nesse sentido que se disse anteriormente que o 

próximo, na trama das relações humanas, constitui uma verdadeira cruz. Para muita gente, a 

possibilidade de uma separação certamente traria uma sensação de alívio. 

Não há pessoa humana, por mais elevada que seja sua forma de vida em termos de 

relação, que desconheça a dificuldade da convivência. Mas nem todas pararam alguma vez 

no sentido de refletir sobre as razões das mais variadas formas de bloqueio que impedem, 

ou pelo menos dificultam, que elas se encontrem. O mergulho na profundidade onde se 

aninham as mais autênticas inspirações é tarefa complicada e exige dose considerável de 

amor à verdade e de anseio por autenticidade. 

A pergunta que surge, a partir de tal mergulho, é a seguinte: qual seria o mecanismo 

que está na origem de situação tão sofrida? Em razão da complexidade do ser humano, de 
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sua dimensão de mistério nunca por inteiro desvelado, não é nada fácil discernir os fatores 

que agem no sentido de tornar sempre espinhosa a convivência humana. Aqui será feita 

uma tentativa de resposta a partir daquilo que a experiência milenar da humanidade tornou 

possível compreender. A resposta, por melhor que seja, será sempre fragmentária, e deixará 

na sombra elementos certamente decisivos. 

Retomando a questão do personagem de Dostoievski, que dizia amar a humanidade 

mas não suportar os indivíduos, eu diria que a humanidade tem um rosto indefinido, que 

pode ser imaginado no interior de conveniências, e não costuma passar a sensação de 

proximidade. A relação que se estabelece neste nível genérico não chega a deixar 

transparecer os defeitos e as limitações, que constituem, pelo menos em termos imediatos, 

os fatores de bloqueio. Já o indivíduo tem nome, semblante definido, defeitos e limitações 

que, geralmente, nem mesmo a máscara consegue esconder. 

A mesma postura costuma revelar-se na questão concernente à pessoa do pobre, até 

mesmo com manifestações no interior da realidade eclesial. O pobre em geral, indefinido, é 

sempre, de alguma forma, interessante. Ele é alguém conscientizado, envolvido 

politicamente na criação de uma nova sociedade, constituindo-se uma verdadeira força 

histórica. Já o pobre concreto com frequência parece-nos insuportável. É acomodado, não 

tem consciência política nem envolvimento eclesial. Não toma banho... Disse alguém: 

“Estou realmente convencido de que Jesus Cristo está no pobre. O problema é que eles não 

se parecem”. Muitas posturas humanas sobrevivem apenas porque abstratas. 

Surge agora, inevitavelmente, uma pergunta: ressalvando sempre a originalidade de 

cada situação, as mesmas observações valeriam na questão concernente a Deus e ao 

próximo? Pessoalmente, não tenho dúvidas de que seja realmente assim. Os mecanismos de 

resistência são os mesmos, embora mudem os objetos. O Deus que não vemos encarna a 

beleza, a bondade, a misericórdia infinita, despertando atitudes de louvor e ação de graças. 

Alie-se a isso a tendência frequente de o ser humano construir para si um Deus à própria 

imagem e semelhança. Esse Deus, que na verdade é um ídolo, nunca é incômodo e faz tudo 

o que se deseja. Eu diria que se trata de um deus manjado. 

Já o próximo que vemos mostra-nos muitas vezes a face do mal: para sobreviver, 

preferimos negar sua existência. Note-se que esse tipo de postura acontece em todas as 

experiências humanas. É por essa razão que muita gente idealiza os personagens dos 
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romances, das novelas, e os esportistas que se destacam. Todos eles são ótimos porque 

distantes. Não é casual que eles se transformem em ídolos. Não faltam pessoas que evitam 

toda proximidade com tais personagens justamente para que o encanto não se perca. 

Experiência análoga acontece em relação ao namoro e ao frequente desfecho, que é o 

casamento. O namoro é o tempo da convivência limitada, no espaço e no tempo, que leva 

as pessoas a sempre passarem o que elas são e têm de melhor. Já o casamento é o tempo da 

convivência constante, que possibilita a revelação daquilo que as pessoas são e têm de 

verdade, para além de qualquer artifício. Os ídolos são sempre interessantes. Isso explica a 

capacidade de sedução que eles têm. O Deus verdadeiro é sempre incômodo. 

A respeito da questão que está sendo abordada nesta meditação, que é que o 

Evangelho tem a dizer? Jesus, falando do tema do julgamento escatológico (Mt 25,31-43), 

mostra a união inseparável entre o próximo e sua própria pessoa. Note-se que aí Jesus 

revela um realismo impressionante. Ele não diz, a título de exemplo, que a pessoa 

necessitada é como se fosse ele mesmo. Muito pelo contrário, fica claro que se trata de sua 

própria pessoa, de tal forma que se possa dizer que a aceitação ou rejeição do próximo é 

rejeição ou aceitação da pessoa do próprio Jesus. Aos apóstolos: quem vos recebe, a mim 

recebe. 

Com isso fica claro que irmãs e irmãos constituem uma mediação necessária para se 

chegar ao Pai. Eu diria até que o rosto do próximo é o próprio rosto de Deus. Ou ainda: que 

o próximo é a visibilidade de Deus. Assim, quem colocasse Deus e o próximo em termos 

alternativos situar-se-ia completamente fora do Evangelho. Com sua pregação, com seus 

gestos e atitudes, Jesus não se limitou a revelar a verdadeira face de Deus. Mais ainda: ele 

revelou a incomparável dignidade do próximo. Não é casual que Deus tenha sintetizado 

tudo no amor. E o que é tal sentimento a não ser a capacidade de fazer do próximo uma 

prioridade, mesmo com o risco de perder-se? 

Em nossa catequese, enquanto momento de evangelização, costuma-se ensinar que 

dois são os mandamentos de Jesus: amor a Deus e amor ao próximo. Na medida em que 

fosse mantida essa dualidade, não haveria o perigo de se privilegiar um deles em 

detrimento do outro? Não seria melhor dizer que o mandamento é um só? Pessoalmente, 

estou convencido que sim. Em face de um dualismo, há sempre a tentação da alternativa. 

Tende-se facilmente a privilegiar um em detrimento do outro. 
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Isso não é mera imaginação.Quem tem algum conhecimento da vida eclesial sabe que 

inúmeros cristãos têm verdadeira adoração por Deus, mas tomam distância em relação ao 

próximo. É o que acontece em relação à realidade da graça: os cristãos, especialmente os 

católicos, prezam enormemente a graça de Deus, mas são incapazes de estabelecer, no 

cotidiano da vida, relações de gratuidade. Muitos deles são interesseiros em todas as 

iniciativas que empreendem. Não conseguem efetuar uma aproximação sem segundas 

intenções. Ora, da mesma forma como não é possível amar a Deus excluindo o próximo, é 

impossível que alguém esteja em estado de graça se for interesseiro em sua rede de 

relações: com as coisas, com o próximo, com Deus. O mandamento, portanto, é um só. 
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 A proposta para o mês da Bíblia, setembro de 2012, é o estudo do Evangelho 
segundo Marcos (EvMc). O tema escolhido está em sintonia com o Ano Litúrgico e será 
enfocado na perspectiva do discipulado e da missionariedade. Considera, também, os 
cinco aspectos fundamentais no processo de formação do discípulo/a missionário/a, 
conforme o Projeto Nacional de Evangelização1: o encontro com Jesus Cristo, a 
conversão, o discipulado, a comunhão fraterna ou a vivência em comunidade e a missão 
propriamente dita. 
 O lema indicado pela Comissão Bíblico-Catequética, da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) é: Coragem! Levanta-te. Ele te chama!, expressão 
presente em Mc 10,49,  a narrativa da cura e vocação de Bartimeu. Esse lema foi 
escolhido, pois a experiência de Jesus realizada por Bartimeu é paradigmática, pois 
sintetiza as várias etapas do processo de seguimento de Jesus Cristo.  Este artigo tem a finalidade de fornecer algumas informações sobre os três temas 
principais do EvMc, a saber,  a centralidade na pergunta quem é Jesus; o discipulado e 
as exigências do seguimento, e o Reinado de Deus. 
 
 A pessoa de Jesus Cristo no Evangelho segundo Marcos 
 

O EvMc é considerado o primeiro evangelho a ser escrito, não sendo uma 
narrativa puramente histórico-biográfica da vida de Jesus, no contexto do I século, mas 
a reconstrução do  passado, baseada na experiência realizada pelas testemunhas à luz da 
Ressurreição. Diferente dos outros evangelhos sinóticos, o EvMc não narra a infância de 
Jesus Cristo. Mas, inicia com a proclamação de João Batista, o Batismo, o relato da 
tentação e prossegue com a vida pública de Jesus. Essa é descrita com inúmeras 
narrativas de cura e de exorcismos, que reafirmam a autoridade e a identidade de Jesus, 
como Filho de Deus. 

A ação e as palavras de Jesus são sinais da Boa Notícia do Reinado de Deus, que 
é anunciado, desde o início do evangelho, como um apelo à mudança de mentalidade 
(1,15) e é “explicitado” por meio de parábolas (Mc 4). 

Os últimos capítulos narram os últimos dias de Jesus em Jerusalém, organizados 
em três blocos: 1) o confronto definitivo de Jesus com o judaísmo oficial (caps. 11-12); 
2) o longo discurso permeado de elementos apocalípticos, que une os anúncios sobre o 

                                                
1 O Projeto “O Brasil na missão Continental” foi elaborado pelo CELAM, para a América Latina e o 

Caribe. Após a Conferência de Aparecida é reassumido pela Igreja do Brasil na Assembleia da CNBB, 
em 2011. 
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fim dos tempos com a destruição do Templo (Mc 13) e 3) a narrativa da paixão, que 
começa com a unção em Betânia e desemboca na ressurreição (Mc 14,1-16,8). 

Sinteticamente, podemos encontrar duas partes bem definidas no EvMc, partindo 
do ponto central que é a profissão de fé de Pedro, em Mc 8,27-33. Na primeira parte 
narra a atividade de Jesus na Galileia (1,1-8,26), marcada por controvérsias, parábolas e 
ações de poder (curas e exorcismos) e a constituição dos doze discípulos, com o 
chamado e a missão. 

Na segunda parte (8,27-16,8) relata os anúncios e as narrativas da paixão, morte 
e ressurreição de Jesus2. 

Existem várias formas de analisar a cristologia do EvMc, mas a questão que 
propomos é: como é apresentada a relação entre Jesus e Deus? Ou seja, se Jesus é o 
Filho de Deus (Mc 1,1), quem é Deus no Evangelho segundo Marcos? E qual Deus, 
Jesus revela? 

O termo Deus3 no EvMc ocorre, em primeiro lugar, nos títulos cristológicos, 
como: Filho de Deus (Mc 1,1; 3,11; 5,7; 15,39) e Santo de Deus (1,24). No que diz 
respeito aos títulos, podemos ainda considerar Evangelho de Deus (1,14), pois se refere 
a Jesus. 

Constata-se ainda nas expressões Reinado de Deus (1,15; 4,11.26.30; 9,1.47; 
10,14.15.23.24. 25;12,34; 14,25; 15,43); Casa de Deus (2,26); vontade de Deus (3,25); 
mandamento de Deus (7,8.9); Palavra de Deus (7,13); as coisas de Deus (8,33; 12,17); o 
caminho (12,14) e a potência de Deus (12,24).  

Nota-se nesses títulos, que quem age e determina é Deus, e as ocorrências mais 
frequentes, estão presentes no título cristológico Filho de Deus (4x) e na expressão 
Reinado de Deus (14x). 

Deus também recebe o título de Senhor (11,9; 12,1; 12,29.30.36; 13,20); Pai dos 
homens (11,25) e Pai de Jesus Cristo (8,38; 13,32; 14,36). 

Com relação ao último título, Deus aparece como Pai no contexto da vinda do 
Filho do Homem e na oração de Jesus no Getsêmani. Quanto ao primeiro contexto, 
expressa que a glória e a potência divinas, se manifestarão na vinda do Filho, 
confirmando a divindade de Jesus e o poder que ele recebe do Pai. Contexto muito 
diferente é expresso na oração, pois apesar do pleno conhecimento da potência de Deus 
e a total entrega a sua vontade, a súplica a Deus Pai surge numa situação de profunda 
solidão e fragilidade de Jesus, diante do seu destino: a morte. 

Ao relevar às expressões que contêm o termo “Deus”, percebe-se que são 
utilizadas para: acentuar a divindade divina (Mc 12,27); sua potência ou a sua 
capacidade libertadora (10,27); para enfatizar sua bondade, sua misericórdia (2,7; 10,18) 
ou a sua unicidade (Mc 12,29). O termo “Deus” está relacionado com a revelação do 
seu nome na experiência exodal (Mc 12,26); é apresentado como criador do Universo e 
da humanidade (Mc 13,19) e Senhor. 

Para discorrer sobre o Reinado de Deus, as narrativas recorrem à linguagem e 
aos elementos presentes no Antigo Testamento, quando tratam sobre a Realeza de Deus. 
O “reinado de Deus”, por conseguinte, é descrito no ser e nas ações de Jesus Cristo, 
como algo que traz a estabilidade cósmica e a vitória sobre o caos4 (percebe-se nos 
milagres na natureza e nas várias expulsões dos espíritos impuros); na estabilidade ética 
com o prevalecer da justiça e do direito e contra a idolatria5 (Mc 11-12); no ser o pastor 

                                                
2 As três aparições do ressuscitado narradas em Mc 16,9-20, foram acrescentadas posteriormente. 
3 Para mais informações: STOCK, Klemens. Alcuni Aspetti della Cristologia Marciana. 4. ed. Roma: 

Pontificio Istituto Biblico, 2005.  
4 Cf. Sl 93.  
5 Cf. Sl 94-96. 



Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 39 107 

que guia, sustenta e socorre o seu povo6 (Mc 6,30-44); e na manifestação da sua 
santidade7. 

Outra característica da realeza de Deus, que se manifesta em Jesus Cristo, é o 
confirmar a sua fidelidade, por meio de atos salvíficos na história e na criação (cf. Sl 
96). 

Cabe aqui lembrar que, no Antigo Testamento, a plena manifestação da realeza 
divina, o chamado “dia do Senhor”, acontecerá nos tempos escatológicos, que será 
marcado por elementos apocalípticos (cf. Sf 1,15; 3; Zc 14,7; cf. Mc 13). Neste dia 
serão reunidos todos os povos, para o julgamento. Não obstante os efeitos diferentes 
para os justos e ímpios, o julgamento do Senhor de Israel (JHWH)-rei-juiz objetiva a 
conversão de todos. Assim, da parte de JHWH, se instaura uma nova ordem de relações 
religiosas e sociais, em que Deus reinará para sempre e governará todos os povos. 

O Deus que Jesus revela no EvMc está correlacionado, portanto, com as 
expressões referentes ao termo “Deus” e à descrição da sua “Realeza”, bem como os 
atributos a ele designados no AT. Essa revelação no EvMc, porém, dá-se de forma 
progressiva no decorrer da narração, mediante suas palavras e ações e terá seu ponto 
máximo no momento da sua paixão, morte e ressurreição. Neste momento, revela-se o 
amor de Deus, capaz de entregar-se totalmente e nos indica até que ponto um ser 
humano é capaz de chegar a entregar-se plenamente ao projeto do Pai.  É uma realeza 
plena de amor. 

Quanto à explicitação de quem é Jesus e, consequentemente, quem é o Deus que 
ele revela, ocorrem dois processos na narrativa: a do narrador ou a da narrativa, que 
informa ao leitor quem realmente é Jesus e a dos personagens que são respeitados no 
seu processo de compreensão. 

Assim, desde o início, o narrador apresenta a identidade real de Jesus (Mc 1,1), 
que é confirmada por Deus no Batismo (1,11), nas cenas da tentação (1,13) e na 
Transfiguração (9,7); é anunciada pelos “espíritos impuros” (1,24) e é, finalmente, 
proclamada pelo centurião no momento da paixão e morte de Jesus (Mc 15,47). 

Por outro lado, nota-se que os discípulos/as, a sua família e a multidão, tateiam 
em compreender que nas palavras e ações de Jesus se manifesta o Messias, o Filho de 
Deus, pois mesmo que Pedro professe o messianismo de Jesus (Mc 8, 29), ele não 
compreende a paixão do seu Mestre. Verifica-se, portanto, que o EvMc oferece uma 
visão teológica da revelação da identidade de Jesus, marcada pela polaridade e pela 
tensão. Ao mesmo tempo, abre a possibilidade de entender o chamado “segredo 
messiânico” como um processo pedagógico e mistagógico, no qual Jesus, gradual e 
respeitosamente, insere os seus discípulos no mistério do Reinado de Deus e na 
revelação processual da sua pessoa, até o momento em que são chamados a ser 
testemunhas da ressurreição (16,8). 

 
Jesus, Messias e Filho de Deus 
 
O EvMc diz que Jesus é o Messias esperado (Mc 8,29), e é o Filho de Deus (Mc 

1,1). O próprio Jesus afirma categoricamente, que ele é o “Messias, o Filho do Deus 
Bendito” diante da pergunta do Sumo Sacerdote (Mc 14,61.62). Mas, o que estes títulos 
significam para o EvMc? 

                                                
6 Cf. Ez 34; Ex 15,22-18,27; Sl 89.  
7 Cf. Ex 14. 
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A palavra “Messias” significa “ungido com óleo”, o “consagrado”, o “liberta-
dor”, e em grego, “Cristo”.  No tempo de Jesus, há praticamente uma síntese dos vários 
significados que este termo foi assumindo, no decorrer da história do povo de Israel. 

O termo “Messias” foi empregado para vários personagens e, aos poucos foi 
surgindo uma variedade de linhas messiânicas políticas e religiosas. A primeira visão, 
presente no Antigo Testamento é que o Messias seria aquele que viria restaurar a 
monarquia, baseada na promessa feita a Davi (2Sm 7). Ele seria, portanto, um rei da 
descendência davídica e traria a paz, a justiça e o direito. Seria um rei salvador, o 
redentor de Israel mediante seu poder e seus prodígios. 

No período do exílio e pós-exílio da Babilônia, o Messias era identificado com o 
sacerdote que restabeleceria o Templo e a cidade de Sião. Outros grupos pensavam num 
Messias profeta (Is 42; 52,13-53,12). Já no período helenístico (período grego iniciado 
com Alexandre Magno) falavam em um messianismo apocalíptico (Dn 7,13-14). Aos 
poucos, esse personagem, “o Messias”, seria aquele que traria a mensagem final de 
Deus e inauguraria o seu Reino. 

Pedro, ao dizer que Jesus é o Messias, faz uma profunda profissão de fé, 
reconhecendo que Deus estava agindo para a salvação de Israel na pessoa de Jesus, 
conforme profetizara Jeremias (23,5-6). Até então, porém, os doze não haviam 
compreendido bem a verdadeira missão de Jesus. Eles esperavam a vinda de um messias 
triunfalista, que viria derrotar os romanos, como desejavam os zelotas; ou aquele que 
levaria o povo à observância completa da Lei, na opinião dos sacerdotes e fariseus. Ou 
ainda, restauraria triunfalmente o Reino, como fora anunciado pelos profetas. 

A confissão de Pedro, portanto, é o centro do evangelho e também o ponto de 
partida de tudo o que se segue. Depois dela, Jesus passou a falar-lhes sobre o que iria 
suceder com ele, sua paixão, morte e ressurreição e o verdadeiro significado do seu 
Messianismo, que é o de ser servo e de ser fiel ao projeto do Pai, assumindo, até às 
últimas consequências, sua obediência filial. 
 Quanto ao termo “Filho de Deus” no Batismo, percebe-se que está relacionado 
com a promessa davídica (Sl 2,7) como representante régio da obra divina de salvação e 
como Servo do Senhor (Is 42,1), estabelecendo uma estreita relação entre o ministério 
de Jesus e os desígnios de Deus (cf. Is 40,3 e Mc 1,3). 

O seu ser Filho reflete na sua atividade pública, ao realizar poderosos atos e 
sinais, e libertando as pessoas dos “espíritos impuros”. O termo “impuro”, no judaísmo 
do tempo de Jesus, é equivalente ao termo “morte”, portanto, libertar as pessoas dos 
“espíritos impuros” é libertá-las de tudo o que nega a vida, desumanizando-a; é revelar 
a bondade e o poder salvífico de Deus, que reintegra a humanidade e restaura o 
verdadeiro significado do seu Reinado: a humanidade sonhada por Deus. 

Outro aspecto é contemplar Jesus que se comove com a humanidade sofrida (cf. 
o verbo grego utilizado é , que significa amar de forma visceral, amor 
entranhado – Mc 6,34; 9,22), pois, como Filho de Deus, somente ele é capaz de sentir 
profundamente o que significa ver a dignidade humana sendo ferida e a imagem de 
Deus estampada no rosto humano, sendo profanada. 

 
Jesus: Senhor e Filho do Homem 
 
O título Senhor que ocorre em Mc 5,19; 7,28; e 11,3, está em sintonia com o 

termo Adonay  no Antigo Testamento quando se refere a Deus e ao mesmo tempo, como 
uma substituição do tetragrama (o nome de Deus de Israel). Assim, encontra-se uma 
relação entre o Pai que se revela no AT e Jesus. 
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Quanto à expressão Filho do Homem, é possível constatar três interpretações: na 
primeira, presente no texto apócrifo “Similitudes de Henoc”, é utilizado para o Eleito de 
Deus que foi criado antes dos tempos, para ser o juiz escatológico, no fim dos tempos.  

A segunda interpretação, comum na Patrística, apresenta Jesus como o 
representante da humanidade, ou melhor, designa o ser humano ideal que é fiel ao 
projeto de Deus, livre do poder da morte e em plena aliança com o Pai. 

Influenciada por Dn 7,13-14.18, a terceira interpretação descreve a pessoa que é 
introduzida na presença de Deus, no momento, em que o império, a honra e o reino lhe 
são outorgados, porque governará todas as nações da terra, eternamente. 

O título Filho do Homem, que ocorre no EvMc no momento do anúncio da 
paixão, morte e ressurreição de Jesus e no contexto do discurso escatológico-
apocalíptico (cf. 8,31; 9,12.31; 13,25.26; 14,62), traz elementos das três interpretações 
citadas acima e tem característica de Sb 2-3 e Is 53, que tratam sobre o justo que é 
humilhado, mas exaltado por Deus. Jesus, portanto, é o representante da humanidade 
fiel ao projeto do Pai, que revela o Reinado de Deus já presente no tempo, que podemos 
chamar de “messiânico” por meio das suas palavras e do seu poder de agir na esfera 
terrena (cf. 2,10.28). Ao mesmo tempo, anuncia que virá com poder e glória na Parusia, 
manifestando a plena realeza e o senhorio de Deus. 
 
O Reinado de Deus  
 

A maioria dos estudiosos concorda em que o Reinado de Deus8 é o ensinamento 
central do EvMc.  E como o EvMc apresenta o Reinado de Deus? 

O EvMc, na sua introdução, descreve Jesus anunciando: “Cumpriu-se o tempo, o 
reinado de Deus aproximou-se: mudai-vos de mentalidade e crede na Boa-Notícia 
(Evangelho)” (1,15). 

O termo kairós é o tempo oportuno, o tempo previsto, a plenitude dos tempos. 
Tempo preparado por Deus para revelar a plenitude do seu plano. É o tempo 
escatológico anunciado, que se manifesta já no tempo messiânico, iniciado com a 
encarnação de Jesus. E é neste tempo em que já começa a irromper o exercício do poder 
da sua realeza na história, por meio da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. É a 
ação salvífica de Deus e a concretização da esperança do domínio do senhorio de Deus, 
rei-criador-juiz, o Deus da Vida. Assim, quando falamos do Reinado de Deus estamos 
falando do próprio Deus e do seu domínio sobre todo o Universo. A grande novidade é 
que com Jesus, o Reinado de Deus já veio e deu início a um novo período na história, 
ainda prenhe, porém, da esperança da plena manifestação do poderio divino, nos fins 
dos tempos (parusia). 
 Qual é a relação entre Jesus e o senhorio de Deus? Podemos dizer, que Jesus é o 
mensageiro de Deus Senhor e a mensagem principal e fundamental do domínio potente 
de Deus. Contemplar Jesus encarnado é contemplar a face de Deus, que se torna 
próximo da humanidade, e essa é a manifestação da sua realeza. Diante dessa revelação, 
do senhorio de Deus, é necessário mudança de propósito, mudança de sentimento, 
completa mudança de mentalidade, pois em Jesus, o reinado de Deus é paradoxalmente 
relacionado com o estar a serviço, o ser servo. Para essa redifinição completa da própria 
vida é necessária a entrega confiante e total ao poder de Deus, manifestado em Jesus 
(Evangelho) por meio do seguimento. 

                                                
8 Para maior aprofundamento MALONEY, Elliott C. Mensagem urgente de Jesus para hoje. O Reinado 

de Deus no Evangelho de Marcos. São Paulo, Paulinas, 2008 e VV. AA. Regno di Dio nella Bibbia. 
Roma, Borla, 2011. (Coleção Dizionario di Spiritualità Biblico-Patristica, 57). 
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  Nota-se que, a realeza de Jesus é mais evidente no momento de maior 
humilhação e é justamente no momento de sua morte, de sua entrega total, de sua oferta, 
que ele é reconhecido por todos (representado pelo centurião) como o Messias, o Filho 
de Deus. Concretiza o que é anunciado no início do EvMc (1,1). 

É uma realeza desconcertante, pois mistura ao mesmo tempo poder, autoridade, 
com humilhação e morte; justapõe a paixão de Cristo – “rei dos judeus” – com o 
momento em que, a posição régia convencional, parece mais ausente (cf. Mc 15,32). 

 Outra relação que nos chama a atenção, é a revelação de que Jesus é o Messias e 
a sua entronização como Filho de Deus (Filho do Homem) em Mc 14,62, o que expressa 
o triunfo definitivo do governo divino (Dn 7), que se realizará na sua morte e 
ressurreição. Este triunfo, segundo EvMc, baseia-se na entrega total, na oblação e no 
serviço (10,42-45). No clímax da narrativa marcana, a aparente derrota de Jesus 
transforma-se no momento do triunfo do rei e da destruição do seu último inimigo: a 
morte. É o momento em que prevalecerá, não o poder, mas a doação total e gratuita. 
Portanto, vence o rei manso e humilde (Kénosis). Vence a realeza que promove a 
justiça, a igualdade, o serviço. Ou seja, é a vitória da vida. 

Na segunda parte do EvMc, como vimos, o Reinado de Deus se realiza 
plenamente na paixão, morte e ressurreição de Jesus (9,1). Por sua vez, a participação 
no reinado de Deus é caracterizada pela comunhão com a pessoa de Jesus (14,25). Para 
isso, são traçadas diversas condições para entrar no Reinado de Deus: como a pequenez 
e a confiança, mas substancialmente o incondicional seguimento a Cristo (9,47; 10,14-
15.23-25). Compreender, pois, o Reinado de Deus só é possível no empenho existencial 
com o seu projeto. Para isso, é necessária uma experiência profunda e pessoal com ele 
(cf. Mc 10,46-52) e a opção livre de negar a si mesmo e tomar a cruz (8,34). 
  Com a ressurreição, os seguidores são chamados novamente a continuar a 
missão de Jesus e a fazer o Reinado de Deus desabrochar. Assim, Jesus não é somente o 
mensageiro do Reino de Deus, mas a Manifestação da presença de Deus Senhor, que 
por meio de seu Filho, realiza a sua potente e definitiva realeza (9,1 cf. termo - exousía). 
 
Parábolas do Reino 
 O mistério do Reinado de Deus é, também, ensinado por meio de parábolas 
presentes, sobretudo, no capítulo 4 do EvMc. Essas parábolas estão relacionadas com 
Mc 1,15, reforçando a necessidade de uma mudança de mentalidade, diante da 
proximidade do Reino (Mc 2,21-22). Elas indicam, ainda, a gratuidade diante do dom 
divino do amor e a espera pelo tempo de Deus (Mc 4,26-29). Apresenta o sentido 
universal do senhorio de Deus (Mc 4, 31-32, cf. Ez 17,23) e a nossa responsabilidade 
em dar uma resposta, diante da manifestação da sua realeza em Jesus Cristo (Mc 4,21-
25).  

A parábola mais significativa, presente no capítulo 4 é, talvez, a do Semeador e a 
Semente, pois nos revela, por meio dos tipos de terrenos, o que realmente é uma 
mudança de mentalidade, diante do anúncio do Reino; e os perigos que podemos 
encontrar ao resistir ao chamado de Deus. O primeiro entrave para o seguimento é 
Satanás (semeado no caminho), conforme a explicação da parábola, por Jesus. O 
segundo e o terceiro são a fuga da tribulação ou da perseguição (terreno pedregoso) e as 
preocupações, a sedução pela riqueza, a ambição (terreno espinhoso). 

Satanás, no texto bíblico, é tudo aquilo que se opõe aos desígnios de Deus e no 
EvMc ele aparece nas grandes tentações de Jesus, em desistir do plano salvífico de 
Deus; na repressão de Pedro diante do anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus 
(Mc 8,33) e, implicitamente, na parábola dos vinhateiros homicidas (Mc 12). São 
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realidades e mentalidades, portanto, que nos desviam da vontade de Deus e do acolher o 
Reino anunciado por Jesus. 

A fuga da tribulação e da perseguição é estampada no medo e na fuga de todos 
os discípulos, diante da prisão, condenação e morte de Jesus (cap. 14-16). É algo 
anunciado para todos aqueles que o seguem (Mc 13) e que apresenta a necessidade de 
sermos perseverantes, para que o Reinado de Deus desabroche. A sedução pela riqueza 
e as ambições do mundo são pontos que perpassam o EvMc e que impedem tanto o 
seguimento (Mc 10, 10,22; 10,35-45), quanto o entrar no Reinado de Deus (10,23-27). 
 
O discipulado no EvMc 
 O tema do discipulado permeia todo o EvMc, sobretudo, a segunda parte. No 
entanto, é possível destacar seis perícopes que resumem essa temática: o chamado dos 
primeiros discípulos e de Levi (1,16-20 e 2,13-14); a instituição dos doze (3,12-19); a 
família de Jesus (3,20-35); o envio dos doze em missão (6,7-13) e a narração da cura e 
da vocação do cego Bartimeu (10,46-52). Essa última narrativa, como foi já acenada, é 
uma síntese do ensinamento e da proposta do que é ser discípulo-missionário. 
 Percebe-se que o seguimento nasce de um chamado, que acontece na 
normalidade da vida, pois ninguém está preparado. Mas, todos são surpreendidos a 
deixar o que estão realizando, obedecer à palavra de Deus e a percorrer o seu caminho 
numa total confiança. Por conseguinte, discipulado é seguir uma pessoa, ou melhor, 
como diz o texto, é um estar com Cristo e acompanhá-lo, para compartilhar da sua vida 
e ser enviado para testemunhar essa vivência. 

A iniciativa é de Jesus que chama para estar com ele. A resposta, porém, é 
pessoal e livre. Este movimento entre tomar a iniciativa em chamar e responder, afeta, 
atinge a vida da pessoa (“estar com”). Assim, a pessoa chamada é convidada a viver 
conforme a vida de Jesus e fazer dele, o sentido da própria vida. Nessa dinâmica de 
comunhão, a pessoa é enviada para ser  uma presença profética na história (“pescadores 
de pessoas” – cf. Jr 16,16 e Ez 47,10.14). 
 No texto da instituição dos doze, Jesus chama, não aqueles que lhe agradavam, 
mas aqueles os quais ele tinha no coração e com estes forma a sua família. Família que 
tem como único objetivo fazer a vontade de Deus, que não é nada mais do que seguir o 
projeto manifestado em Jesus Cristo. 
 Apesar dos doze e da multidão seguirem Jesus, surpreende-nos a incompreensão 
dos discípulos. Por isso, o relato do cego de Jericó é paradigmático9, pois representa a 
cegueira dos doze e dos discípulos e discípulas que o seguem. Essa narrativa de Mc 
10,46-52 sintetiza a travessia presente na viagem de Jesus a Jerusalém, e do seu 
ensinamento mais centrado nas exigências do seu seguimento. 

Bartimeu inicialmente apresenta Jesus, como o Filho de Davi, no seu real 
sentido, ou seja, daquele que unificará o povo e governará segundo a justiça e o direito.  

Nota-se que, para Bartimeu, Jesus repete a mesma pergunta que fez a Tiago e 
João (10,36) e enquanto esses pedem o prestígio, Bartimeu pede para “ver novamente”.  

O mendigo de Jericó, é um exemplo, pois expressa a fé necessária para estar em 
comunhão com a potência salvífica (cf. 9,19.23-24.29;10,17-31). É, ainda, aquele que 
manifesta a alegria ao deixar o manto, em contraposição à tristeza do rico apegado à sua 
riqueza. É a pessoa, na qual Jesus manifesta a sua verdadeira missão, a saber, o serviço 
(10,45). Por fim, é aquele que segue o caminho traçado por Deus. Caminho que conduz 
à rejeição, à morte, mas sobretudo à plenitude da vida. 

                                                
9 O relato do cego Bartimeu une dois gêneros literários: o relato de vocação e o de cura (Cf. GNILKA, 
Joachim. Marco. Assis: Cittadella, 1987. p.581-588. 
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É um relato também que expressa o que está no programa de Jesus em Mc 1,14-
15, ou seja, é necessário deixar a existência anterior (mudança de mentalidade) e crer no 
evangelho (a tua fé te salvou) que é o próprio Jesus e a sua práxis libertadora. 

Assim, não basta acreditar que Jesus é o Messias e que cumpre as promessas, 
mas é necessário estarmos dispostos a acompanhá-lo na paixão, na rejeição, na morte e 
compartilhar da ressurreição, da vitória da vida. 

Diante desses três temas relevantes no EvMc e para a nossa vivência cristã, 
espera-se que com esse projeto da CNBB e o aprofundamento do tema do Mês da 
Bíblia, dar-se-á um novo passo na ação evangelizadora, em continuidade com as ricas 
experiências e conquistas da Animação Bíblica no Brasil, que tem por objetivo 
proporcionar, a todos os batizados, uma experiência mais profunda da fé cristã, 
possibilitando um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo e, por Ele, com o Pai, no 
Espírito Santo. 
  


