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Ciberteologia	chega,	 neste	 seu	 8º	 ano	 de	 existência,	 à	 edição	 nº	 40.	 Estamos	 todos	 de	
parabéns,	principalmente	nossos	ciberleitores,	que	seguem	nos	acompanhando	com	mais	de	
cinco	mil	visitas	mensais	a	nossas	páginas. 

Nesta	edição,	a	seção	ARTIGOS	oferece	quatro	trabalhos	inéditos.	Em	Max	Weber	e	o	ethos	do	
Neopentecostalismo.	 Uma	 análise	 do	 Neopentecostalismo	 a	 partir	 da	 ética	 protestante	 e	 o	
espírito	do	capitalismo,	Nilson	da	Silva	Júnior	pretende	evidenciar	que	o	ethos	do	capitalismo,	
alinhado	por	Max	Weber	no	clássico	A	ética	protestante	e	o	espírito	do	capitalismo,	é	o	mesmo	
observado	no	movimento	religioso	contemporâneo	denominado	Neopentecostalismo.	Através	
de	 uma	 análise	 dos	 apontamentos	 elencados	 pelo	 autor,	 ele	 trabalha	 a	 similaridade	 dos	
princípios	 fundamentais	 de	 ambos	 os	 momentos	 sociais.	 Através	 da	 descrição	 de	 suas	
conclusões	 contrapostas	 às	 análises	 da	 sociologia	 da	 religião	 e	 da	 teologia	 contemporâneas,	
ele	 chega	 à	 conclusão	 de	 que	 o	 ethos	 de	 um	 e	 de	 outro	 evento	 é,	 guardadas	 as	 devidas	
proporções	sociais,	históricas	e	teológicas,	o	mesmo.	

Em	seguida,	em	Desafios	para	um	novo	anúncio	do	reino	de	Deus,	Mina	Solange,	ciente	de	que	
vivemos	em	novos	tempos,	tecnológica,	cientifica,	moral	e	eticamente	falando,	afirma	que	um	
“anúncio	 novo”,	 mais	 que	 um	 “novo	 anúncio”	 do	 Reino	 de	 Deus,	 se	 torna	 exigente.	 Um	
anúncio	vivo,	atraente	e	condizente	com	todas	as	 inquietudes	humanas.	“Novo”	não	em	seu	
conteúdo,	 mas	 em	 seu	 método,	 em	 sua	 linguagem,	 e	 em	 sua	 hermenêutica.	 Anúncio	 que	
venha	 de	 encontro	 ao	 arrefecimento	 da	 fé,	 à	 tibieza	 espiritual,	 ao	 comodismo	 social,	
assumindo	 toda	 essa	 nova	 realidade,	 abrindo	 novas	 possibilidades,	 resgatando	 a	 esperança.	
Um	anúncio	para	o	hoje,	centrado	na	história,	na	práxis,	na	vida	de	Jesus	de	Nazaré	e	sua	Boa	
Nova	ao	homem	todo	e	a	todos	os	homens.	

Já	 Maristela	 Patrícia	 de	 Assis,	 em	A	 religião,	 suas	 funções	 e	 sua	 plausibilidade	 na	 pós-
modernidade,	 analisa	 a	 religião,	 suas	 funções	 sociais	 e	 suas	 inter-relações	 com	 os	 demais	
setores	 da	 sociedade.	 As	 religiões	 estão	 em	 interação	 histórica	 e	 dialética	 com	 as	 outras	
esferas	 e	 subsistemas	 da	 sociedade,	 transformando	 e	 sofrendo	 transformações.	 As	
transformações	ocorridas	no	campo	religioso	são	inquestionáveis,	mesmo	em	uma	sociedade	
globalizada,	e	tais	transformações	não	foram	suficientes	para	propor	o	fim	da	religião.	

Fechando	a	seção,	Afonso	Maria	Ligorio	Soares,	em	De	volta	ao	misterium	iniquitatis:	introito,	
oferece	o	texto	que	será	a	introdução	da	versão	em	livro	de	sua	tese	original	de	livre-docência,	



que	versou	sobre	o	tema	do	mal	e	do	sofrimento,	estabelecendo	um	diálogo	entre	a	teologia	
europeia	contemporânea	e	a	 teologia	da	 libertação	 latino-americana.	O	texto	aqui	publicado	
explica	o	contexto	e	os	pressupostos	da	escolha	do	 tema	do	mal,	esclarece	a	provocação	da	
teologia	 europeia	 que	 está	 na	 origem	 do	 trabalho,	 insiste	 para	 que	 não	 se	 criem	 falsas	
expectativas	de	solução	do	problema,	calibra	o	enfoque	e	a	 terminologia	e	adianta	a	divisão	
capitular	e	a	confissão	das	preferências	do	articulista.	

A	 seção	NOTAS	abre-se	 com	a	 colaboração	de	Gyorgy	Henyei	Neto,	Os	Sete	 e	os	outros,	 um	
estudo	 sobre	 a	 interpretação	 de	 símbolos	 religiosos	 de	 uma	 obra	 de	 ficção-fantasia	
intitulada	As	 crônicas	 de	 gelo	 e	 fogo,	 de	 George	 R.	 R.	 Martin.	 A	 partir	 de	 leituras	 dos	 dois	
primeiros	 volumes	 da	 obra	 e	 de	 outras	 obras	 oferecidas	 na	 disciplina	 Literatura	 e	 Religião,	
ministrada	no	Programa	de	pós-graduação	em	Ciências	 da	Religião	da	PUC-SP	pelo	prof.	Dr.	
Afonso	Soares,	o	autor	pretende	analisar	a	obra	em	duas	vertentes:	primeiramente,	descrever-
se-á	 a	 posição	 social	 e	 cultural	 do	 universo	 fantasioso	 de	 Westeros	 e	 como	 as	 diferentes	
religiões	 desse	mundo	 são	 formadas,	 suas	 origens	 em	outras	 regiões	 e	 como	 se	 relacionam	
entre	si	e	com	as	construções	políticas	vigentes	na	época	do	final	do	segundo	volume	da	obra.	
Em	 segundo	 lugar,	 será	 produzida	 uma	 análise	 literária	 e	 acadêmica,	 tanto	 da	 obra	 em	 si	
quanto	das	simbologias	criadas	por	ela,	análise	baseada	na	obra	e	na	teoria	de	Alfonso	López	
Quintás	 e	 de	 Gabriel	 Perissé.	 Tal	 interpretação	 valer-se-á	 das	 teorias	 citadas	 para	 aferir	 e	
contemplar	 posições,	 pensamentos	 e	 verdades	 que	 se	 tenta	 apresentar	 através	 da	 obra	 de	
fantasia.	

A	 Nota	 seguinte	 transcreve	 a	Breve	 laudatio	 in	 honorem	 a	 padre	 João	 Batista	 Libanio,	
pronunciada	 por	 Edward	Neves	 Guimarães,	 na	 homenagem	 feita	 a	 este	 insigne	 teólogo	 por	
ocasião	de	seu	80º	aniversário,	no	último	Congresso	da	Soter	(julho	2012,	PUC	Minas),	ele	que	
foi	o	primeiro	presidente	da	Soter.	Encerra	a	seção	o	comentário	de	Claudio	Santana	Pimentel	
e	Samuel	Pereira	Valério	sobre	o	livro	de	Alain	De	Botton,	Religião	para	ateus.	O	subtítulo	do	
trabalho	por	eles	oferecido	é:	“uma	educação	religiosa	para	os	tempos	atuais?”.	

Além	destes	textos,	teremos	também,	na	seção	TEOLOGIA	ABERTA	a	última	parte	da	reflexão	
de	 Hermilo	 Eduardo	 Pretto,	 intitulada	A	 palavra	 que	 testemunha	 Deus.	 Na	 seção	 ARTES	 &	
LITERATURA	 apresentamos	 mais	 uma	 resenha	 cinematográfica	 de	 Manoela	 Monteiro.	 E	 na	
seção	 ESPIRITUALIDADE,	 promovemos	 a	 estreia	 de	 Pe.	 Alfredo	 José	 Gonçalves,	 CS	 com	 três	
saborosos	poemas/crônicas	sapienciais.	

Esperamos	 que	 a	 pluralidade	 de	 vieses	 seja	 uma	 instigante	 ajuda	 a	 nosso	 estudo	 e	 reflexão	
neste	final	de	ano.	

Boas	leituras!	

Dr.	Afonso	Maria	Ligorio	Soares	(Editor)	
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Max Weber e o ethos

 
Uma análise do Neopentecostalismo a partir da ética 

 protestante e o espírito do capitalismo
 

                                                               
                                                            Nilson da Silva Júnior¹
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 Resumo: O que se pretende neste artigo é evidenciar que o ethos do capitalismo, 

alinhado por Max Weber no clássico A ética protestante e o espírito do capitalismo, é 

o mesmo observado no movimento religioso contemporâneo denominado 

Neopentecostalismo. Através de uma análise dos apontamentos elencados pelo autor, 

trabalha-se a similaridade dos princípios fundamentais de ambos os momentos 

sociais. Através da descrição de suas conclusões contrapostas às análises da 

sociologia da religião e da teologia contemporâneas, chega-se à conclusão de que o 

ethos de um e de outro evento é, guardadas as devidas proporções sociais, históricas e 

teológicas, o mesmo. 
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A ética protestante e o espírito do capitalismo 
 

Parece oportuno, neste primeiro momento, considerar que Max Weber, ao analisar a 

sincronia de valores religiosos com questões econômicas do início do século XX nos 

Estados Unidos da América, não tem a pretensão de analisar, em si mesmos, princípios 

religiosos, econômicos ou sociais, mas de descrever um fenômeno social e econômico, com 

motivação religiosa, organizado através de “combinações de circunstâncias”, usando a 

expressão do próprio autor. Trata-se, ainda mais, da averiguação de um “espírito”, fundado 

em condutas religiosas, capaz de favorecer o desempenho econômico daquele momento 

histórico. Nesse intento, Weber inicia seu exame definindo o capitalismo não como o 

“impulso para o ganho, a persecução do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de 

dinheiro” (Weber, 2001, p. 26), mas como uma ação econômica capaz de perceber 

oportunidades de troca que propiciem lucro, salientando, porém, “possibilidades 

(formalmente) pacíficas de lucro”. Nessa linha, sua apreciação credita a alguns fatores a 

viabilidade da moderna organização, citando como exemplo a “separação dos negócios da 

moradia da família” e a adoção de uma “contabilidade racional”, destacando a matemática, 

as ciências exatas, a administração, a estrutura legal, a racionalização como contribuições 

decisivas do processo, porém, somado a isso, ressalta a maior delas, as “influências 

formativas da conduta”, referindo-se a questões religiosas e éticas, sem as quais o impulso 

econômico moderno não existiria. Para Weber, está aí o “ethos de um sistema econômico”, 

o que, em seu estudo, é a relação entre “espírito da moderna vida econômica” e a “ética 

racional da ascese protestante”. Essas primeiras impressões são aprofundadas pela 

constatação de que os registros históricos apontam para a associação entre bons êxitos 

econômicos e Protestantismo. Segundo Weber, 

este fato não se verifica apenas onde a diferença da região coincide com uma nacionalidade, 

portanto com seu desenvolvimento cultural, como é o caso dos poloneses e dos alemães da 

Alemanha Oriental. Observamos a mesma coisa na estatística de filiação religiosa de 

qualquer parte em que o capitalismo, na época de sua grande expansão, pôde alterar a 

distribuição social conforme suas necessidades e determinar a estrutura ocupacional. Quanto 

maior for a liberdade de ação, mais claro o efeito apontado (Weber, 2001, p. 39). 
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Dessa forma, o autor constata uma “empatia” entre Protestantismo e capitalismo 

supondo que a experiência protestante da quebra de tradições religiosas e seu distintivo 

questionador tenham contribuído para tal processo. Nesse sentido, Weber argumenta que a 

Reforma Protestante 

significou de fato o repúdio de um controle que na época era muito tênue e praticamente 

imperceptível, pouco mais que formal, em favor de uma regulamentação da conduta como 

um todo que, penetrando em todos os setores da vida pública e privada, era infinitamente 

mais opressiva e severamente imposta (Weber, 2001, p. 40). 

Ou seja, a reforma acontece por um espírito libertário e racional, favorável ao 

rompimento das várias formas do conservadorismo que, além da dimensão eclesiástica e 

doutrinária, atinge a prática social. Dessa maneira, Weber procura delinear as 

peculiaridades do Protestantismo americano que adéquam as matizes capitalistas à sua 

filosofia religiosa, ou vice-versa, considerando suas especificidades de formação, como a 

conduta mais pragmática e técnica, contraposta à preferência humanística católica. A esse 

respeito, considera: 

Em uma análise superficial, e com base em certas impressões comuns, poderíamos ser 

tentados a admitir que a menor mundanidade do Catolicismo e o caráter ascético de seus mais 

altos ideais tenha induzido seus seguidores a uma maior indiferença para com as boas coisas 

deste mundo. E tal explicação reflete a tendência de julgamento popular de ambas as 

religiões. Do lado protestante, ela é usada como base das críticas de tais ascéticos (reais ou 

imaginários) do modo de viver católico, enquanto os católicos respondem com a acusação de 

que o materialismo resulta da secularização de todos os ideais pelo Protestantismo. 

Um escritor contemporâneo tentou definir a diferença de atitudes diante da vida econômica 

da seguinte maneira: “O católico é mais quieto, tem menor impulso aquisitivo; prefere uma 

vida mais segura possível, mesmo tendo menores rendimentos, a uma vida mais excitante e 

cheia de riscos, mesmo que esta possa lhe proporcionar a oportunidade de ganhar honrarias e 

riquezas. Diz o provérbio, jocosamente: “Coma ou durma bem”. Neste caso, o protestante 

prefere comer bem, e o católico, dormir sossegado (Weber, 2001, p. 42-43). 

Assim, podemos verificar que Weber sinaliza, de forma expressiva, sua percepção de 

que o fator diferencial entre as duas orientações doutrinárias é caracterizado pela alegria e 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 40 6



liberalidade materialista protestante, simbolizada pelo prazer na aquisição de bens e na 

satisfação em gozar os benefícios da prosperidade material, contraposta ao desapego 

católico, enfatizado em seu espírito devoto ao mundo espiritual. 

Nessa mesma direção, Weber analisa um documento de Benjamin Franklin, 

considerado por ele como “um documento desse espírito, que contém, em uma pureza 

quase clássica, aquilo que buscamos” (Weber, 2001, p. 48). Nele, Franklin, num tom 

religioso, tece recomendações relacionadas à conduta pessoal, ao proceder social e, em 

especial, às relações comerciais e financeiras. Algumas de suas citações: “Lembra-te de que 

tempo é dinheiro”; “Lembra-te de que crédito é dinheiro”, “Lembra-te de que o dinheiro é 

de natureza prolífica e geradora. O dinheiro pode gerar dinheiro, e seu produto gerar mais, e 

assim por diante”; “Lembra-te do ditado: ‘O bom pagador é dono da bolsa alheia’”; “Não te 

permitas pensar que tens de fato tudo o que possuis, e viver de acordo com isso. Esse é um 

erro em que caem muitos dos que têm crédito”. Para ilustrar sua percepção, Weber cita 

comentários sobre o documento, como o de Ferdinand Kürnberger no Picture of American 

Culture: 

Não há que duvidar de que é o espírito do capitalismo que aqui se expressa de modo 

característico, conquanto estejamos longe de afirmar que tudo o que possamos entender como 

pertencente a ele esteja contido nisso [...] Eles tiram sebo do gado e dinheiro dos homens 

(Weber, 2001, p. 49-50). 

Weber destaca aí o ethos, a essência de sua pesquisa. Como ele mesmo pondera, 

a peculiaridade dessa filosofia da avareza parece ser o ideal dos homens honestos, de crédito 

reconhecido e, acima de tudo, a ideia de dever que o indivíduo tem no sentido de aumentar o 

próprio capital, assumido como um fim em si mesmo. De fato, o que nos é aqui pregado não 

é apenas um meio de fazer a própria vida, mas uma ética peculiar. A infração de suas regras 

não é tratada como uma tolice, mas como um esquecimento do dever. Essa é a essência do 

exposto. Não se trata de mera astúcia de negócios, o que seria algo comum, mas de um ethos, 

e esta é a qualidade que nos interessa (Weber, 2001, p. 50). 

É adequado esclarecer que o capitalismo, fruto do ethos pontuado por Weber, como o 

próprio texto ressalta, faz referência ao capitalismo ocidental, verificado, nesse contexto, na 

Europa Ocidental e na América, já que, como adverte, “o capitalismo existiu na China, na 
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Índia, na Babilônia, no mundo clássico, na Idade Média. Mas em todos esses casos, como 

veremos, o ethos particular faltou” (Weber, 2001, p. 50). Ele percebeu nas entrelinhas do 

discurso de Franklin o pulso utilitarista de conduta para conquistar ganho. Dessa maneira, 

virtudes como honestidade, pontualidade e dedicação são importantes pelo seu grau de 

conveniência para obtenção de resultados de prosperidade. “De acordo com Franklin, tais 

virtudes, assim como as demais, só são virtudes na medida em que são úteis ao indivíduo, e 

a substituição pela mera aparência é sempre suficiente, desde que atinja o fim desejado” 

(Weber, 2001, p. 51). Mais aprofundada ainda é a hipótese dessa pesquisa de que no gene 

desse ethos existe uma motivação de conduta religiosa, proveniente da Reforma 

Protestante. Assim pondera o autor: 

Neste estudo podemos deixar claro de uma vez por todas: não se faz tentativas de avaliar as 

ideias da Reforma, nem no sentido social nem no religioso. Lidamos continuamente com 

aspectos da Reforma que poderão parecer, para a consciência religiosa verdadeira, incidentais 

ou até superficiais. Estaremos apenas tentando tornar claro o papel que foi desempenhado 

pelas forças religiosas no desenvolvimento da teia de nossa cultura secular moderna, na 

complexa interação dos inúmeros e diversos fatores históricos (Weber, 2001, p. 77). 

Ele constata que na transformação religiosa da Reforma Protestante está o subsídio do 

espírito do capitalismo moderno. E um dos primeiros fatores dessa nova conduta está no 

fato de que esse evento cria uma nova concepção para o significado de vocação, como uma 

tarefa de vida, um dever, uma missão num campo específico imbuído de um significado 

religioso, um serviço desempenhado no campo terreno com uma atribuição espiritual, como 

único modo de vida aceitável por Deus. “Esta justificativa moral para as atividades 

mundanas foi um dos mais importantes resultados da Reforma” (Weber, 2001, p. 71). 

Weber considera, a partir disso, quatro formas de Protestantismo ascético: o Calvinismo, o 

Pietismo, o Metodismo e as seitas originárias do movimento batista. Para o autor, nenhum 

deles aconteceu de forma autônoma, já que elaboraram conjuntamente uma só vertente 

protestante. O fator de mais significado, na concepção do autor, é que a Reforma 

Protestante, na estrutura de suas propostas, atinge não somente o âmbito religioso, pois 

elabora tipos de conduta moral capazes de rearticular o modo social. “Estamos [...] 

interessados [...] na influência de tais sanções psicológicas, originadas nas crenças e 

práticas religiosas, que orientavam a conduta prática dos indivíduos [...] tais sanções eram 
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em grande parte originadas nas peculiaridades das ideias religiosas a elas subjacentes” 

(Weber, 2001, p. 83). 

A questão da predestinação, como exemplo do Calvinismo, ilustra claramente a 

análise que faz dos desdobramentos da Reforma, salientando que essa doutrina, em sua fase 

original, ao contemplar seu interesse exclusivamente em Deus e não no homem, daria a ele 

o poder de escolher por sua exclusiva decisão quem haveria de ser salvo e quem não, 

independentemente da conduta, retidão e fidelidade, trazia ao fiel nula esperança quanto à 

vida além da morte. Para o homem do tempo da Reforma, a salvação eterna era a coisa 

mais importante. Nessa teoria, Cristo havia morrido apenas para quem fosse eleito, tirando 

de questão a antiga compreensão de que a Igreja e a participação dos sacramentos 

simbolizariam a salvação pós-morte. “A eliminação da magia do mundo, que começara 

com os antigos profetas hebreus e juntamente com o pensamento cientifico helenístico [...] 

repudiou todos os meios mágicos para a salvação como sendo superstição e pecado, 

atingindo aqui a sua conclusão lógica” (Weber, 2001, p. 88). Dessa maneira, esvaziou-se do 

cenário religioso a forma transcendente de relação com a espiritualidade, não só 

empobrecendo seu caráter místico, mas também racionalizando os procedimentos que a 

representavam no campo físico. Weber confirma isso como um dos fatores de mudança no 

comportamento social ao dizer que 

podemos identificar claramente os traços da influência da doutrina da predestinação nas 

formas elementares de conduta e atitude para com a vida na época que estamos focalizando, 

mesmo onde sua autoridade como dogma estava em declínio. Aqui estamos apenas 

interessados naquela que foi de fato a mais exacerbada forma de exclusiva confiança em 

Deus. Ela surge, por exemplo, na repetição por demais frequente, principalmente na literatura 

puritana inglesa, das advertências contra qualquer confiança na ajuda trazida pela amizade 

dos homens. Mesmo o amável Baxter aconselha uma profunda desconfiança até dos amigos 

mais íntimos e Bailey exorta abertamente a não se confiar em ninguém e a não dizer nada de 

comprometedor para quem quer que seja (Weber, 2001, p. 88). 

A religião passou a nortear-se pelo individualismo e desconfiança, ao contrário da 

antiga fé que dava à convivência o sentimento e o sentido de salvação. Além disso, o 

Calvinismo elaborou uma lógica que preconizava como finalidade última do homem 

glorificar a Deus através de suas ações cotidianas. Dessa forma, amar fraternalmente, por 
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exemplo, teria o significado único de glorificação ao divino, não devendo beneficiar a 

carne, o que viabilizaria, para o contexto doutrinário, o cumprimento de tarefas diárias, 

como um sinal de obediência, o que, para Weber, é torna-se um “caráter peculiarmente 

objetivo e impessoal, a serviço do interesse da organização racional do nosso meio social”. 

Tal entendimento altera o propósito religioso da relação fraterna, dando ao trabalho o 

sentido sagrado de agradar a Deus. Está aí, para o autor, o surgimento de um caráter 

utilitário. A salvação, portanto, não é simbolizada mais pela interação com a Igreja e os 

santos, mas pela conduta, rigorosa na maioria das vezes, sobretudo pelo trabalho. O 

trabalho salva, pois dignifica a Deus. 

Um exemplo claro desse sistema rígido de conduta religiosa, observado por Weber, é 

caracterizado com o surgimento do Metodismo, que para ele é a “a combinação de um tipo 

de religião emocional e ainda assim ascética”. Proveniente do Anglicanismo, o movimento 

nasce influenciado pelo Pietismo, caracterizado por um sistemático e metódico formato de 

conduta. Sua ênfase inicial é predominantemente emocional, através do apelo pelo 

arrependimento com o objetivo de dar ao fiel a consciência imediata de justificação e 

perdão. Ao contrário do Calvinismo, o Metodismo pregava a certeza do perdão divino e a 

busca pela santificação, que poderia ser exercida nesta vida. Wesley reavivou a doutrina 

puritana, onde as obras não representavam a causa, mas o meio de se alcançar o estado de 

graça. As boas obras, dessa forma, demonstravam a verdadeira conversão. 

O caráter fundamentalmente calvinista de seu sentimento religioso permaneceu decisivo. A 

excitação emocional assumia a forma de entusiasmo, que era só ocasionalmente e então 

poderosamente agitado, embora não destruísse de forma alguma o caráter racional da 

conduta. A regeneração do Metodismo criou, pois, apenas um complemento para a pura 

doutrina das obras, uma base religiosa para a conduta ascética depois que a doutrina da 

predestinação fora abandonada. Os sinais dados pela conduta constituíam um meio 

indispensável para a certeza da verdadeira conversão, mesmo que tais condições fossem, de 

fato, como Wesley ocasionalmente disse, as mesmas do Calvinismo (Weber, 2001, p. 114). 

Uma segunda fonte importante do movimento reformista, em contraponto ao 

Calvinismo, são as seitas batistas. Em sua análise, esta é uma fonte independente, isto 

porque diferem em princípio da doutrina calvinista. As comunidades batistas nutriam o 

desejo de serem Igrejas puras, através de uma conduta ilibada de seus fieis, numa intenção 
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veemente de repúdio ao mundo e, simultaneamente, uma submissão total a Deus. Dessa 

maneira, diferenciavam-se por um rígido afastamento do mundo secular e de seus prazeres, 

“com a mais restrita bibliocracia”. Só poderiam ser salvos os que fossem “renascidos”, 

nutrindo, assim, um espírito de alienação. Não obstante, Weber considera que a 

contribuição do movimento ao espírito do capitalismo esteja, assim como nos outros 

movimentos, no rigor moral e ético, preconizado e citado anteriormente no discurso de 

Franklin. 

O ethos do capitalismo 
Weber entende que, numa época onde a questão religiosa tinha valor preponderante 

na vida prática, com desdobramentos que afirmavam a importância da admissão em uma 

comunidade eclesial, a obediência à disciplina da Igreja e ao clero, seria importante levar 

em conta o pensamento do puritanismo inglês por perceber nele uma base religiosa teórica 

clara sobre o que compõe esse ethos. Para tanto, recorre a Richard Baxter, um reconhecido 

autor da ética puritana em sua época. Sobre a riqueza, encontram-se nos escritos puritanos 

condenações sobre a prosperidade econômica ainda mais rigorosas do que na Idade Média. 

A maior objeção, no entanto, está na tentação da “segurança da posse” e do gozo de seus 

benefícios, o que evidenciaria o ócio e consequente distanciamento da conduta moral 

esperada. A preocupação seria no sentido de não se perder a consciência de que o 

verdadeiro descanso e gozo estariam no porvir e não no plano terreno. Contudo, uma vez 

que este impulso fosse superado, nada haveria de mal no ganho e na ascensão financeira, 

especialmente quando a questão passa pelo prisma de vocação, ou seja, quando a 

concepção do trabalho é a do cumprimento de um dever com o fim exclusivo de exaltação a 

Deus. A respeito, considera Weber (2001, p. 127): 

É verdade que a utilidade de uma vocação, e sua consequente aprovação aos olhos de Deus, é 

medida primeiramente em termos morais e depois em termos de importância dos bens por ela 

gerados para a comunidade. A seguir, porém, e em termos práticos acima de tudo, pelo 

critério mais importante da lucratividade do empreendimento. De fato, se Deus, cujas mãos 

os puritanos viam em todas as ocorrências da vida, aponta para um de seus eleitos uma 

oportunidade de lucro, este deve segui-la com um propósito, de modo que um cristão de fé 

deve atender a tal chamado tirando proveito da oportunidade. “Se Deus te mostra um 
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caminho pelo qual possas, legalmente, obter mais que por outro (sem dano para a tua alma ou 

para a de outrem), e se o recusares e escolheres o de menor ganho, estarás em conflito com 

uma das finalidades de tua vocação e estarás  recusando ser servo de Deus e aceitar suas 

dádivas e usá-las para ele, quando ele assim o quer: podes trabalhar para ser rico para Deus e 

não para a carne e para o pecado.” 

Dessa maneira, a riqueza ganha sua importância na medida em que se torna “para 

Deus e não para a carne”. Se for desonroso para o fiel trabalhar duramente para obter 

recursos para seu próprio bem-estar, não o é se isso tiver conotação de louvor aos céus. 

Nessa concepção, a pobreza transforma-se em sinal de desgraça e distanciamento de Deus, 

uma vez que bons fiéis são abençoados com vocação e boas oportunidades de exercê-la. 

Dessa forma, as pessoas mais prósperas representam os mais abençoados e, por 

consequência, referências de fé e retidão. Segundo Weber, o puritanismo readequava os 

princípios bíblicos, em especial do Antigo Testamento, de maneira que encontrasse 

fundamentação para sua doutrina. 

Isso permitiu, por um lado, eliminar elementos que não poderiam ser reconciliados com a 

vida moderna; por outro, por força dos numerosos pontos a isso relacionados, a moralidade 

do Antigo Testamento foi capaz de dar um poderoso ímpeto àquele espírito de sóbria e 

farisaica legalidade tão característico do ascetismo secular dessa forma de Protestantismo 

(Weber, 2001, p. 129). 

Isso foi tão característico que, posteriormente, a base ética do puritanismo passou a 

ser considerada como “hebraísmo inglês”, apesar de que, quando comparados os dois 

formatos, o judeu e o puritano, Weber considera que o judeu era desprovido da normativa 

rígida do puritano, sendo um “capitalismo aventureiro”, enquanto o de agora baseou-se em 

estruturas racionais da relação capital-trabalho. Weber considera que o puritanismo “da 

ética judaica adotou apenas aquilo que se adaptava a tal propósito”. 

Com isso, consideramos que A ética protestante e o espírito do capitalismo é uma 

constatação de Weber sobre a questão de que alguns elementos de conduta religiosa, 

decorrentes da Reforma Protestante, são formadores do que seja o ethos do capitalismo. A 

conduta de um espírito pautado na concepção de que Deus vocaciona seus escolhidos 

dando-lhes aptidões específicas para que, religiosamente, aceitem seu dom e trabalhem 
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como agrado a Deus e, dessa maneira, prosperem, pois a riqueza, quando revestida desse 

caráter espiritual, simboliza a proximidade e a bênção de Deus, bem como a comprovação 

da salvação eterna. Esse espírito, para Weber, é o ethos – o código de costumes sociais e 

morais – que favoreceu o que ele conceitua como capitalismo moderno, observado por ele 

no início do século XX nos Estados Unidos da América. Esse é o fator que difere o 

capitalismo anteriormente existente do visualizado neste texto. 

Neopentecostalismo 
Dentro dessa perspectiva, podemos analisar outra situação histórica, o 

Neopentecostalismo, pela similaridade com a observação de Weber no sentido de 

compreender interações religiosas e econômicas e, especialmente, por entendermos que 

ambos tiveram a influência do mesmo ethos, decorrente de valores impressos nos 

desdobramentos doutrinários da Reforma Protestante. Iniciado na metade da década de 

1970, este movimento religioso tem origem no Protestantismo brasileiro, desenvolvendo-se 

rapidamente nas décadas posteriores. Fundado no Rio de Janeiro, deu origem a 

denominações como a Igreja Universal do Reino de Deus (1977) – sua maior representante 

–, a Igreja Internacional da Graça de Deus (1980) e Cristo Vive (1986), conforme aponta 

Mariano (1999). Neopentecostalismo é um termo aceito pelos pesquisadores brasileiros da 

sociologia da religião para qualificar o que Freston (1993) chama de “a terceira onda do 

Pentecostalismo brasileiro”. 

O prefixo neo mostra-se apropriado para designá-la tanto por remeter à sua formação recente 

como ao caráter inovador do Neopentecostalismo. Embora recente entre nós, o termo 

neopentecostal foi cunhado há vários anos nos EUA. Lá, na década de 1970, ele designou as 

dissidências pentecostais das Igrejas protestantes, movimento que posteriormente foi 

nomeado de carismático. Como deixou de ser empregado nas tipologias norte-americanas, 

não confunde nem atrapalha nossa tarefa de classificação. No Brasil, porém, o termo 

neopentecostal tem sido empregado com maior imprecisão. O pastor metodista (ex-batista) e 

escritor Tácito da Gama, por exemplo, classifica indistintamente de neopentecostais Igrejas 

pertencentes às três ondas. Nos meios acadêmicos, Ari Pedro Oro (1992: 7,9), antropólogo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, emprega o termo Neopentecostalismo e o 

identifica à expressão “Pentecostalismo autônomo” (Mendonça fez o mesmo em 1992), 

cunhada por Bittencourt, para nomear as Igrejas formadas a partir da década de 1950, como 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 40 13



Brasil para Cristo, Deus é Amor, Casa da Bênção, Universal do Reino de Deus, Internacional 

da Graça de Deus e Evangélica Pentecostal Cristã. Oro, porém, inclui a Igreja Quadrangular 

entre as “pentecostais tradicionais”. Também para José R. L. Jardilino (1994), anglicano e 

recém-doutor em Sociologia na PUC/SP, o Neopentecostalismo “surge por volta dos anos 

50” (Mariano, 1999, p. 33). 

No Dicionário brasileiro de teologia, Campos (2008) salienta que todas as religiões 

estão, naturalmente, sujeitas a mudanças, devido às questões históricas e sociais. Como tal, 

o Cristianismo e, por consequência, o Pentecostalismo, no Brasil, apresentam essa 

característica. Segundo o autor (p. 706), 

devido a esse processo de complexidade e pluralidade crescente, bem como pelo fato de ser 

um fenômeno altamente dinâmico, poucos anos depois algumas expressões do 

Pentecostalismo não mais cabiam dentro das fronteiras e da identidade construída na primeira 

metade do século XX. Diante desse crescimento e processo de transformações mais ou menos 

aceleradas, podemos observar que nenhuma manifestação religiosa, inclusive o 

Protestantismo e o Pentecostalismo, se instala e se repete em lugares diferentes para onde é 

levada sem que sofra alterações, retraduções e aclimatações. 

Romeiro, nesse mesmo intento, pondera que essa parcela significativa da 

religiosidade brasileira necessita de uma abordagem mais profunda. Segundo o 

pesquisador, ela pode ser analisada a partir de vários aspectos. Se como movimento, há de 

se averiguar que, para a sociologia, por exemplo, um movimento religioso é também um 

movimento social que geralmente é caracterizado pela força do carisma de seu líder, análise 

que é bem próxima à realidade dos movimentos neopentecostais contemporâneos. Se como 

denominação, a análise encontra-se com algumas limitações, já que o traço característico de 

uma denominação é a unidade doutrinária, garantida pela realização de sínodos, congressos 

e concílios, além de semelhança litúrgica, musical, e até mesmo arquitetura, em alguns 

casos, como o da Congregação Cristã no Brasil. Romeiro salienta, dessa forma, que, 

ao analisar os diferentes segmentos do Neopentecostalismo, observamos que eles apresentam 

liberdade de crença e de pregação doutrinária. As Igrejas que o compõem agem de formas 

diferentes em todas as áreas. Na Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, 
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Valnice Milhomens promove e guarda o sábado, ação que a maioria das Igrejas 

neopentecostais rejeita. 

A prática de cair para trás num momento de oração é comum em muitos grupos, mas não é 

aceita na Igreja Universal do Reino de Deus. Nesta, apenas os maus espíritos derrubam as 

pessoas, por isso devem ser exorcizados. 

Ainda que algum grupo possa apresentar uma ou mais práticas de uma denominação, elas não 

são suficientes para classificá-lo como tal. Assim, o Neopentecostalismo não pode ser 

considerado denominação, mas movimento (Romeiro, 2005, p. 48-49). 

Nosso ponto de interesse, entretanto, encontra-se na compreensão do que seja o ethos 

do Neopentecostalismo, como salientamos anteriormente, o conjunto de costumes e regras 

morais e religiosas que baseiam o movimento. Para tanto, analisaremos algumas 

características de sua teologia. Talvez seja impossível estabelecer uma única corrente 

teológica para o Neopentecostalismo, mesmo porque este movimento não se evidencia de 

maneira absoluta em uma única instituição. Contudo, é possível, pelo senso comum de 

pesquisadores do tema, como Mendonça, Mariano, Freston, Romeiro e Campos, que a 

Igreja Universal do Reino de Deus simbolize este segmento e que somente após sua 

fundação este fenômeno pôde ser percebido no Brasil, não somente pelo sucesso 

empresarial-religioso que representa, mas porque, a partir dela e sob sua inspiração, surgem 

inúmeros grupos religiosos a cada dia, no Brasil e na América do Sul. Como já 

mencionamos anteriormente, 

o capítulo oito de Teatro, templo e mercado sintetiza o que seja a teologia da IURD.2 Uma 

das primeiras constatações do pesquisador é que existe um esforço por parte de seu fundador, 

Edir Macedo, em desvencilhar sua denominação de uma fundamentação teológica. O bispo 

acredita que a ruína do Cristianismo está na teologia, que para ele é o seu maior atrapalho. 

Para o autor, este fato é alicerçado através da valorização da experiência em detrimento da 

razão. A rigor, há uma tensão entre razão e emoção, no interior de toda religião, 

especialmente nas que estão fundamentadas numa autoridade carismática. Para o 

Neopentecostalismo, usar a razão significa descrer da ação de Deus e do Espírito Santo. 

Parece muito importante para a doutrina neopentecostal excluir qualquer interação humana 

em assuntos relacionados à religião. Talvez a explicação do que chamaríamos de 

2 Leia-se: Igreja Universal do Reino de Deus. 
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espiritualização do cotidiano, atribuindo somente a Deus as benesses da vida e ao homem, 

que é fruto do pecado, as desventuras (Silva-Junior, 2010, p. 54). 

Tema frequente e importante para o movimento é o da prosperidade material. Pode-se 

considerar que um fator de atração ao movimento das camadas mais empobrecidas se dá 

pelo fato de o Neopentecostalismo ter como característica primordial motivar a promoção 

financeira. A Teologia da Prosperidade é classificada por Campos como 

um conjunto de crenças e afirmações, surgidas nos Estados Unidos, que afirma ser legítimo 

ao crente buscar resultados, ter fortuna favorável, enriquecer, obter o favorecimento divino 

para a sua vida material ou simplesmente progredir. No Brasil, essa teologia está na base da 

pregação de várias denominações e seitas, tais como: Igreja Universal do Reino de Deus, 

Igreja Renascer em Cristo, Igreja Internacional da Graça de Deus, Comunidade Evangélica 

Sara Nossa Terra e outras (Campos, 2008, p. 363). 

Essa teologia tem sido um dos pontos mais evidentes de tal vertente religiosa no 

Brasil, bem como tem provocado denominações tradicionais, e mesmo neopentecostais, que 

não atingem o mesmo grau de sucesso financeiro e numérico. Anders Ruuth, outro 

pesquisador da Igreja Universal do Reino de Deus, entende a Teologia Iurdiana sob quatro 

eixos centrais: A criação; A caída de Lúcifer; O poder sobre o mal; e a Relação Deus-

homem. O autor analisa essa teologia através de oito livros e alguns livretos de autoria de 

seu fundador. Segundo o autor, Macedo, a partir dos três primeiros versículos do Livro de 

Gênesis, elabora uma teoria de que “o propósito da criação, realizada por Deus mediante 

sua poderosa palavra, é que o homem viva em abundância. Viver assim é um direito do 

homem, havendo primeiro cumprido seu dever maior de pagar os dízimos” (Ruuth, 1985, p. 

87).3 Dessa forma, descobrir esse direito é um “despertar da fé”. Desse tema, segundo 

Ruuth, desencadeia-se toda a cosmovisão do bispo. O autor elenca “A caída de Lúcifer” 

como outro ponto balizador da teologia de Macedo. A partir de Is 14,12-14 e Ez 28,11-19, 

Macedo trata esse evento como o “acontecimento fatal”, em detrimento da caída de Adão e 

Eva. Para ele, a caída de Lúcifer fez com que seus anjos, caídos também, e transformados 

em demônios, tivessem acesso livre ao mundo e ao homem, disseminando o pecado e a 

3 Texto original: “[...] el propósito de la creación, realizada por Dios mediante su poderosa palabra, es 
por consiguiente, que el hombre viva em abundancia. Vivir así es um derecho del hombre, habiendo 
primero complido con su deber mayor, pagar los diezmos” – Tradução nossa. 
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destruição. O bispo acredita que, como os demônios são assexuados, necessitam do corpo 

dos homens para realizar suas façanhas malévolas contra Deus. Há também a questão do 

“Poder sobre o mal”. Para Macedo, o poder de Deus sobre satanás está embasado em sua 

palavra criadora e a manifestação prática desse poder dá-se pelo exorcismo e pela cura 

divina. Ruuth lembra que isso é fortalecido pelo marketing da IURD, como: “Pare de 

sofrer. Existe uma solução!”; “Qual é o seu problema?”. Nessa linha, o bispo atribui os 

problemas em geral como um sinal da ocorrência de demônios. Por isso, pastores e obreiros 

dessa Igreja são motivados e autorizados a usar desse poder para jogar fora do corpo das 

pessoas os demônios que, teoricamente, nelas atuam. O último ponto, “A relação Deus-

homem”, dá possibilidade de entender toda a dinâmica teológica de Edir Macedo e sua 

Igreja. Segundo sua análise, este tópico simboliza um contrato: 

Por um lado, Deus prometeu, em Jo 10,10 e no Sl 23, textos bastante citados, uma vida em 

abundância. Por outro, em Ml 3,10, versículo básico, encontramos a obrigação que o homem, 

sem a menor falta, deve cumprir e pagar os dízimos. Macedo disse: “O dízimo foi instituído 

pelo Senhor, como espécie de imposto às suas criaturas” (Nos passos, p. 99). O pagamento do 

dízimo é o sinal da fidelidade do homem a Deus. De grande importância são as ofertas 

voluntárias, que são demonstrações de amor a Deus. Havendo cumprido esses requisitos, o 

homem está no direito de exigir de Deus o cumprimento de suas promessas. De outro modo: 

para receber algo de Deus é necessário arriscar alguma coisa, quanto maior o investimento, 

tanto maior será a vantagem. É o princípio da troca: eu te dou para que tu me dês também 

(Ruuth, 1985, p. 88).4 

Possivelmente isso represente todo o pensamento neopentecostal, também chamado 

de Teologia da Retribuição, ou seja, da troca com Deus de sacrifícios (financeiros) por 

bênçãos. Essa ênfase pode ser considerada a mais destacada característica deste movimento 

4 Texto original: “Por un lado, Dios ha prometido según Juan 10.10 y el Salmo 23, versículos muy 
citados, una vida en abundancia. Por el otro lado, empero, em Malaquías 3.10, versículo básico, 
encontramos la obligación que el hombre sin la menor falta debe cumprir, el pago de los diezmos, 
os dízimos. Macedo dice: “O dízimo foi instituído pelo Senhor, como espécie de imposto às suas 
criaturas”. (Nos passos, p. 99). El pago de los diezmos constituye el signo de la fidelidad del 
hombre hacia Dios. De gran importancia son, además, las ofrendas voluntarias, as ofertas, que son 
muestras del amor hacia Dios. Habiendo cumplido con estos requisitos, el hombre está em su 
derecho de exigir a Dios el cumplimiento de sus promesas. Dicho de outro modo: para recibir algo 
de Dios es menester de arriesgas algo, cuando mayor la inversión, tanto más grande la ventaja. Es el 
principio del tueque: do ut des, yo te doy para que tu me des” – Tradução nossa. 
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que encontrou nas classes sociais menos favorecidas terreno fértil para o desenvolvimento 

de sua teologia, até mesmo a fonte de recursos para seu progresso empresarial. 

O ethos do Neopentecostalismo 
Como mencionado anteriormente, a análise de Weber em A ética protestante e o 

espírito do capitalismo não se dispõe a compreender o capitalismo propriamente, 

considerado por ele natural às diversas culturas e povos. O que o despertou foi a existência 

de um ethos que tornou o capitalismo americano do início do século XX diferente, segundo 

ele mesmo, dos verificados na China, Índia e Idade Média. “De fato, o que nos é aqui 

pregado não é apenas um meio de fazer a própria vida, mas uma ética peculiar [...] não se 

trata de mera astúcia de negócios, o que seria algo comum, mas de um ethos. Essa é a 

realidade que nos interessa” (Weber, 2001, p. 50). Ethos seria um conjunto de costumes e 

valores morais que formam a cultura de um determinado povo e que o dirige, não como 

norma, mas como dever moral e, em nosso caso, religioso. Lastória (2001) entende como 

ethos “a regularidade própria aos fenômenos naturais [que] seja transposta para a dimensão 

dos costumes de uma determinada sociedade [...] a cultura promove a sua própria 

ordenação ao estabelecer normas e regras de conduta que devem ser observadas por cada 

um de seus membros”. Dessa forma, Weber percebeu naquele evento uma sintonia entre a 

conduta religiosa e os anseios e interesses econômicos que serviu de força propulsora para 

o processo econômico dos Estados Unidos. Dentro desse cenário elaborado pelo sociólogo, 

nossa observação encontra na mesma análise as bases de outro fenômeno social, o 

Neopentecostalismo, iniciado no Brasil em meados da década de 1970. Em sua pesquisa, 

Weber aponta alguns fatores religiosos organizados a partir da Reforma Protestante como 

fundamentos desse ethos: o conceito de vocação, a valorização do trabalho como 

glorificação a Deus, o utilitarismo, a emoção, a desqualificação do homem de qualquer 

nobreza, e a ênfase na teologia legalista do Antigo Testamento. Esses mesmos elementos 

são avaliados por nós como formadores do ethos do Neopentecostalismo. É oportuno 

lembrar que o movimento pentecostal brasileiro, “pai” do Neopentecostalismo, nasce nos 

EUA no momento histórico analisado por Weber. As primeiras denominações pentecostais 

do Brasil surgem por volta de 1910, influenciadas pelo avivamento metodista e movimento 

holiness americano. A análise de Weber aqui apresentada é publicada em 1906, ou seja, 
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durante a efervescência dessa religiosidade. Isso demonstra a influência dos fatores 

verificados pelo sociólogo no Pentecostalismo e, posteriormente, no Neopentecostalismo. 

O conceito de vocação, proveniente da concepção reformista de Lutero, é um 

elemento importante para o Neopentecostalismo, que articula este princípio afirmando que, 

uma vez libertos da escravidão do diabo, os homens “estão destinados à prosperidade, à 

saúde, à vitória, à felicidade”, e sua vocação, ou seja, o trabalho, a função que Deus requer 

dele para que alcance essas benesses, seria “ter fé incondicional e inabalável em Deus, 

exigir seus direitos em alta voz e em nome de Jesus e ser obediente e fiel a ele no 

pagamento dos dízimos” (Mariano, 1999, p. 160). Assim, a vocação cristã seria trabalhar 

para aniquilar a ação satânica, recebendo a prosperidade como paga disso. Nesse sentido, o 

trabalho também é dignificado e, assim, como verifica Weber nos EUA, para glorificação 

de Deus e para a obtenção da prosperidade, sinal de sua presença e bênção. Cabe lembrar 

também que o Neopentecostalismo expandiu suas fronteiras em muito por sua aceitação no 

meio do empresariado informal, que é constantemente desafiado ao empreendedorismo 

alicerçado pela fé e pela crença nesse “direito adquirido” com o pagamento de dízimos e 

ofertas. Da mesma maneira, há uma sincronia dessa conduta com um pensamento 

utilitarista, ou seja, de que o trabalho tanto serve para o agrado de Deus e os sinais de sua 

graça quanto para alcançar o êxito financeiro e social, sintetizado por uma engrenagem que 

favorece a espiritualidade e a vida material simultaneamente. Toda essa dinâmica é 

motivada, na doutrina neopentecostal, pela teologia do Antigo Testamento em seu ambiente 

de guerra, que é contextualizado como referência à guerra da existência. O mal é a pobreza, 

para onde o diabo quer levar a humanidade, o bem é a prosperidade, simbolismo da dádiva 

de Deus a todos quantos cumprem seus mandamentos, enquanto a graça são os benefícios 

materiais adquiridos que ilustram o vínculo com Deus, e consequente sinal de salvação. 

Mariano cita Weber a esse respeito, considerando que, 

na prática, porém, o que sempre importou e ainda importa é quem mais interfere nos 

interesses do indivíduo na vida cotidiana, se o deus teoricamente “supremo” ou os espíritos e 

demônios “inferiores”. Se são os últimos, então a religiosidade cotidiana está determinada 

sobretudo pela relação com estes, independentemente de como se apresente o conceito oficial 

do deus da religião racionalizada (Mariano, 1999, apud Weber, 1991, p. 289). 
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Dessa forma, torna-se imprescindível o exorcismo de demônios que, sobretudo para o 

Neopentecostalismo, impedem o homem de prosperar. 

Considerações 
No término de sua obra, Max Weber chega a uma conclusão que vale ser ressaltada, 

denotando ao ascetismo religioso o poder de ter transformado os ideais da nova sociedade, 

com o resultado antagônico de atribuir aos bens materiais um poder inexorável. Dessa 

forma, avaliou que desse ponto em diante a conduta religiosa não mais influenciaria a 

sociedade e a economia, como naquele momento, decorrência da libertação do espírito do 

capitalismo, que doravante regeria seu próprio modo de ser. Se, por um lado, sua impressão 

final emancipa a economia da religião, por outro, em nosso entendimento, isso não 

acontece na relação oposta, ou seja, não tira da religião o vínculo estabelecido na 

observação de Weber, visto que no decorrer da história, desde então, a religião continuou 

estabelecendo sua conduta numa perspectiva econômica, vinculando fé ao sucesso material 

e vice-versa. 

Dessa maneira, os apontamentos deste artigo, embora introdutórios, demonstram que 

a influência da base cultural protestante, descrita por Weber como o ethos do capitalismo, 

fundamenta ainda hoje, da mesma maneira que em seu tempo, o movimento contemporâneo 

denominado Neopentecostalismo, ou seja, que a mesma conduta religiosa que subsidiou 

naquele momento o ethos do capitalismo agora mantém o ethos do Neopentecostalismo. 

Outras questões poderiam ainda ser assinaladas nesta análise, porém são demasiadamente 

extensas para um artigo. Contudo, nosso intento é o de provocar esta reflexão como um 

enunciado de que, novamente, religião e economia se fundem na historia social. 
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Resumo: Vivemos em novos tempos, tecnológica, cientifica, moral e eticamente 

falando. E novos tempos trazem novos desafios à fé. É nesse sentido que um “anúncio 

novo”, mais que um “novo anúncio” do Reino de Deus se torna exigente. Um anúncio vivo, 

atraente e condizente com todas as inquietudes humanas. “Novo” não em seu conteúdo, 

mas em seu método, em sua linguagem, e em sua hermenêutica. Anúncio que venha de 

encontro ao arrefecimento da fé, à tibieza espiritual, ao comodismo social, assumindo toda 

essa nova realidade, abrindo novas possibilidades, resgatando a esperança. Um anúncio 

para o hoje, centrado na história, na práxis, na vida de Jesus de Nazaré e sua Boa Nova ao 

homem todo e a todos os homens. 

Palavras-chaves: Contextualização, reconstrução e esperança. 

Abstract: We live in modern times, technologic, scientific, moral and ethically 

speaking. And new times brings new challenges to faith. In this sense, a new announcement 

of the God’s Kingdom becomes demanding. An alive and attractive announcement, 

consistent with all the human anxieties. “New” not in its content, but in its method, in its 

language, its hermeneutic. An announcement that meets the cooling of faith, the spiritual 

lukewarmness, the social convenience, assuming all this new reality, opening new 

possibilities, rescuing the hope. Announcement for today, centered in the history, in praxis, 

in the life of Jesus of Nazareth and his Good News to the hole men and to all men. 

Key Words: Contextualization, reconstruction and hope. 
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Introdução 
“Porque o Reino de Deus não consiste em palavras, mas em atos” 6. 

 A partir dessa afirmação de Paulo, temos a matéria apropriada para reavaliar a 

história da evangelização e missão da Igreja, sobretudo nos tempos atuais, no que diz 

respeito ao anúncio do Reino de Deus, ou seja, à própria missão de Jesus Cristo. 

 Podemos analisar o que estamos priorizando: discurso teórico ou testemunho 

prático, eficiência ou eficácia. Na verdade, o ideal seria trocar os “ous” pelos “es” , para 

que prática e eficácia possam conferir autoridade à teoria e à  eficiência. 

 O desafio se apresenta na medida em que a Igreja como um todo, possa tornar 

atraente e plausível tal anúncio, em um tempo de descrédito total em relação a qualquer tipo 

de instituição: Família, Estado, Igreja... 

 O interesse sobre Jesus e seu anúncio deve ser desmonopolizado das mãos desta ou 

daquela religião, desta ou daquela teologia, pois que é anúncio totalizante e universalizante. 

J. L. Segundo fala de construção de um “Jesus para ateus”7. Concordo com a proposta, 

porém penso que talvez o que estejamos necessitando mais, em nossa sociedade hodierna, 

seja reconstruir o anúncio do Reino de Deus por Jesus de Nazaré, para os próprios cristãos. 

 

A pertinência de um “novo anúncio” 
As pesquisas históricas de mais de dois séculos interagindo Teologia e demais 

ciências, sobretudo a Antropologia, a História e a Crítica Literária, deixam-nos um legado, 

uma constatação irrefutável: Jesus de Nazaré existiu! A partir dessa acertiva, sua história 

como homem concreto e contextualizado, torna-se patrimônio da humanidade e, em 

particular para os cristãos, uma maneira de avaliar sua própria fé8. 

Em vista disso, sua mensagem torna-se, por sua vez, perfeitamente cabível a todos 

os homens de todos os tempos, de todas as culturas e religiões, logicamente, aos que se 

6 1Cor 5,20 
7 SEGUNDO, J.L. A história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré pp..7e8 
8 Assim, o fato de que o conhecimento sobre Jesus de Nazaré é acessível a todos, presta um serviço à fé 

dos cristãos, não como apologia, mas como confrontação crítica (SCHILLEBEECKX, 2008 p.27) 
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interessam por ela. Daí surge a pergunta: A quem interessaria hoje tal mensagem? Podemos 

responder isso de duas maneiras diferentes. 

A primeira delas é que, sendo o anúncio do Reino de Deus um anúncio provocativo, 

desestabilizador, de algo novo, de uma nova ordem social, relacional, política, econômica e 

religiosa, só interessaria àqueles que se sentem à margem dessa ordem, extorquidos de seus 

direitos, aos desordenados da grande família humana. Devemos lembrar, porém, que não 

foi assim nem no tempo de Jesus. Homens considerados pela sociedade de Israel, doutores 

da Lei, também se encantaram pelo anúncio de Jesus de Nazaré como, por exemplo, José de 

Arimatéia e Nicodemos, além de escribas, fariseus e vários pagãos. 

Outra forma um pouco mais otimista e estimuladora de pensar é que, por ser 

sobretudo  um anúncio de esperança e de salvação abrangente e universal, por ser anúncio 

contextualizado e coerente com as questões inerentes à sociedade em que vivemos, 

encontraria espaço até mesmo entre os ouvintes mais “distraídos” e aparentemente 

satisfeitos com a atual situação. 

Digo aparentemente, pois o homem, por sua natureza, é um ser sedento de Deus, do 

Divino, do Transcendente, de realização plena, de sentido e de felicidade, ainda que não se 

perceba assim. “O ser humano é um ser para a felicidade”9. Traz em seu interior 

insatisfações mil, espaços a serem preenchidos, lacunas em seu ser espiritual e psíquico-

emocional.  

Seja qual for a forma de se pensar, de um jeito ou de outro, o que importa é que 

Jesus Cristo, o portador desse sentido, dessa felicidade, dessa realização plena, dessa “nova 

ordem” em todos os níveis da vivência humana, seja anunciado. No bojo desse anúncio, 

portanto, está a vida de Jesus de Nazaré e seu anúncio do Reino de Deus a interpelar 

constantemente nosso “ser cristão”, pois que somos chamados a testemunhá-lo com 

palavras sim, mas sobretudo com a vida. 

Os debates em torno do tema “Reino de Deus” traz a pergunta se o que estamos 

tratando, afinal, é de uma utopia. Se assim o for, penso que se trata de um discurso sem 

sentido de ser, sem “corpo”, algo pronto a se esvair antes que realize o efeito proposto pelo 

Filho de Deus ao se encarnar, tornando vã a nossa longa espera. 

9 GESCHÉ, A. O ser humano, p.123 
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O cristão é um ser em constante estado de espera: esperamos fazer parte de uma 

sociedade mais igualitária; esperamos por uma Igreja onde se viva, de fato, a unidade na 

diversidade; por um “novo homem”, novos céus e uma nova terra; pelo fim dos 

preconceitos e rotulações; esperamos que, ainda nesse nosso tempo, nossos olhos possam 

contemplar o Nome de Deus ser santificado, a Vontade de Deus ser feita, o Reino de Deus 

ser experienciado, aqui na terra como no céu.  

Esperamos que os “cegos” possam enxergar os homens não como “árvores que 

caminham”10, mas como imagens e semelhanças de Deus, como irmãos; que os “surdos” 

possam ouvir o clamor de tantas vozes sufocadas ao seu redor, como Deus outrora ouviu o 

clamor de seu povo quando escravo no Egito e “desceu” para libertá-lo; esperamos, enfim, 

que os “paralíticos” e tímidos vençam o medo de avançar e deem passos decididos rumo a 

um “novo jeito de ser Igreja”, de ser “humano”. 

Um anúncio pertinente e que venha em resposta a esse “estado de espera”, é um 

anúncio contextualizado e, portanto, novo. Novo não em seu conteúdo, mas em sua 

linguagem, em seu formato, em seu envolvimento com o homem moderno e a sociedade 

secularizada com todos os seus dramas, na qual a Igreja de Jesus Cristo se vê imersa. À luz 

da vida de Jesus de Nazaré e seu anúncio, oferecer novas propostas, novas possibilidades, 

que não venham sob o formato de mais leis a serem cumpridas, mas como algo 

perfeitamente acessível e realizável, tornando-se assim, atraente a todos os estados de vida.  

 

A Relevância da Pesquisa Histórica para a 

compreensão da Mensagem de Jesus  
Como bons observadores da história, constatamos que os embates a respeito do 

Jesus histórico reaparecem frequentemente através da história da fé. Em momentos de 

questionamentos e crises, a problemática irrompe com toda força, pois tais embates se 

propõem, justamente, a ser “luz em meio às trevas”. Não se trata, portanto, de um problema 

circunstancial nem do Novo Testamento, nem desta ou daquela cristologia, desta ou 

10 Cf. Mc 8,24 
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daquela época, mas de um desafio permanente do Jesus crucificado e ressuscitado a 

interpelar a nossa fé, a nossa maneira de ser e de viver. 

A partir do evento da Encarnação, todas as perguntas que fizermos sobre Deus, 

serão perguntas sobre o homem. Jesus nos inseriu nessa dinâmica da dialeticidade entre 

humanidade e divindade. Ele é o elemento revelador de Deus e do homem. No entanto, tais 

perguntas só terão sentido, se as respostas trouxerem significação para a história humana, 

se tiver algo a nos dizer hoje11. 

A pesquisa histórica nos coloca diante da origem da nossa fé. Nos protege dos 

possíveis “achismos”, fundamentalismos, relativismos e outros “ismos” aos quais estamos 

sujeitos. Mas não só. O estudo da história de Jesus, sobretudo, nos permite discernir qual 

seja o melhor modo de segui-lo, traz a questão do discipulado. E para segui-lo, urge que 

saibamos que Jesus não veio trazer mais uma ideologia, mais uma filosofia, uma proposta a 

mais de governo. Ele trouxe um novo modo de ver a vida com os olhos da fé e voltados 

para a vontade de seu Abba. Trouxe um ideal que nada tem de utópico nem de metafísico, 

um ideal perfeitamente vivencial, pois que ele mesmo o viveu, mostrando que o ser humano 

que se deixa guiar por seu Espírito, é capaz de justiça, capaz de amor, capaz de paz e 

fraternidade, por seu exemplo, sua graça. 

A volta ao Jesus de Nazaré e sua práxis precisa tornar-se mensagem atraente ao 

homem tecnicizado, globalizado, enclausurado em “seu” mundo, conectado ao grande 

Universo On-Line, desconectado porém, muitas vezes, da realidade de todo um “sub-

mundo” que o circunda. 

Este mesmo homem é o homem capax Dei. Logo, devemos assumir com coragem o 

desafio de fazer com que tal anúncio alcance as novas gerações com todas as suas 

interpelações. Nossos jovens, por exemplo, não se interessam mais por discursos 

ideologizantes, políticos ou sobre os pobres. Os “caras pintadas” lavaram seus rostos. Hoje 

sequer são chamados de rebeldes, ao menos não no sentido que imprimira outrora este 

termo. Talvez porque estejamos ante a uma rebeldia sem causa. É preciso apresentar a eles 

uma nova causa, ou melhor, a mesma causa, a do Reino de Deus, porém com novas 

11 A fé e a história andam de mãos dadas, pois o ser humano vive a história interpretando-a, e dar-lhe 
sentido definitivo é sempre uma questão de confiança e fé. A pergunta sobre Deus só tem sentido 
para nós seres humanos, na medida em que isso, como pergunta humana, atinge a nós mesmos 
como humanos, sobretudo se depois chegamos a compreender que a causa do ser humano é, 
precisamente, a causa do próprio Deus (CROSSAN, 2004 p.404). 
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perspectivas, novo ardor, novo sentido às suas vidas. Fazer com que a “rebeldia” de Jesus 

apontada por muitos de seus contemporâneos os contagie e estimule, lhes ofereça uma 

esperança abrindo-lhes novas perspectivas, novos projetos12. 

Ao lançarmos um olhar crítico para o momento histórico em que vivemos, 

constatamos que é tempo propício para essa “nova reconstrução” do Jesus histórico à qual 

se refere Crossan. O que temos visto neste presente tempo? No âmbito familiar a desunião, 

o abandono, o divórcio e até a morte; nas ruas vemos crianças em nossos faróis, nos portões 

de nossas casas, de mãos estendidas à espera de uma moeda, sendo que o que lhes é devido 

não caberia nas palmas de suas pequenas mãos; debaixo de viadutos, famílias inteiras à 

espera de quê? De mais um dia sem ter o que esperar. 

No âmbito eclesial vemos um arrefecimento da fé, uma acomodação; vemos igrejas 

se esvaziando, agentes pastorais e sacerdotes desanimados, questões sociais graves 

deixando de serem contempladas, questões morais polêmicas aguardando respostas, o povo 

em busca de “algo mais”. Falta ardor, falta fervor, falta amor, mas também profecia. 

Estamos diante de vozes que se calam, pés que se paralisam, mãos que se engessam, e de 

uma espiritualidade superficial, ritualista, que não produz verdadeiros frutos de conversão.  

Um anúncio intrépido, “oportuno e inoportuno”13 do Reino de Deus, trará a cura 

para nossa surdez, nosso mutismo, nossa paralisia, enfim, nosso medo. Trará novo ardor, 

reinflamará a chama do Dom de Deus em nossos corações tímidos14. 

Sob um ponto de vista mais global, a situação não é menos merecedora de atenção: 

o hedonismo ao invés da busca pela realização humana plena; o imediatismo sufocando 

projetos e ideais; em nossa história, um passado desvalorizado, um presente 

supervalorizado e um futuro... bem, quem sabe um dia pensemos nele. 

Deparamos com um novo tempo, uma nova realidade sem precedentes, cientifica, 

tecnológica e eticamente falando. Há inversão de valores, assim como há novos valores 

surgindo, como a sustentabilidade e a empatia no âmbito empresarial15. Temos também 

12 Em cada geração o Jesus histórico precisa ser reconstruído sob nova forma, e, pela fé, essa 
reconstrução precisa se transformar na face de Deus para aqui e agora (CROSSAN, 2004). 

13 Cf. 2 Tm 4,2 
14 Cf. 2 Tm 1,7 
15 ...os sentimentos das pessoas não podem mais ser ignorados como antes. Existem sentimentos chaves 

relativos à autonomia, inclusão, reconhecimento e tratamento justo que, se evitados ou suprimidos 
tornam as pessoas menos eficientes (Douglas Stone). Talvez sejam sinais de um novo capitalismo 
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“novos areópagos”, novos espaços de anúncio como, por exemplo, o mundo corporativo 

que tem buscado interagir trabalho e espiritualidade. 

Este “novo” ante o qual a família humana se vê, exige o “novo teológico”, o “novo 

eclesiológico”, o “novo cristológico”. Novas hermenêuticas sim, novas reflexões 

certamente , novas propostas indispensavelmente. Porém, esse “novo” tem que ser como 

um gigante com um de seus pés no “ontem” e outro no “hoje” de nossa história, à luz da 

práxis de Jesus de Nazaré e seu anúncio do Reino de Deus. 

Toda essa evolução inebria, enche nossos olhos de admirável orgulho: veja aonde o 

homem chegou!!! Mas a dúvida é se podemos nos orgulhar, nos mesmos moldes, de nossa 

evolução como seres humanos. Será que estamos em um processo evolutivo que nos levará 

á estatura de Cristo16? 

Uma sociedade “evoluída” é aquela na qual o ser humano age humanamente. Parece 

redundância, mas infelizmente não é. Uma sociedade onde entendemos que o nosso direito 

é também o do outro, nossas necessidades podem também ser as necessidades dos outros. 

Uma sociedade da alteridade. Compreendemos, portanto, a urgência de nos voltarmos à 

vida d´Aquele que de forma divina mostrou o que é ser humano. 

Vemos com alegria o grande desafio que a Igreja pós-conciliar assumiu do diálogo 

aberto e despreconceituoso com a sociedade, as demais religiões e as ciências, e com pesar 

as dificuldades que tem enfrentado interna e externamente ao apresentar esse “novo jeito de 

ser Igreja”, de olhar para a história do nosso povo, tão abordado em nossas Conferências 

Episcopais Latino-Americanas, especialmente a de Medellín17. Não se trata de renunciar a 

valores e muito menos de perder a identidade, mas sim de apresentar tais valores através de 

uma nova linguagem coerente com a nova realidade, e de apresentar a nossa verdadeira 

identidade, como Igreja em que Cristo é a cabeça, e onde seu Espírito é quem nos conduz e 

convence da verdade. 

pregado por Michael Porter em que as estratégias corporativas passam a se basear no valor 
compartilhado em detrimento do valor para o acionista (Revista Management – Setembro-Outubro 
2011. Reportagem de Marcos Braga). 

16 Cf. Ef 4,13 
17 A missão específica do conjunto da Igreja foi formulada a partir não somente da fé, mas também das 

situações históricas próprias à vida do povo latino-americano... Medellín discerniu os valores, as 
ambigüidades e os pecados dessa história, compreendida como fazendo parte da história da salvação 
e como lugar da experiência cristã e da missão da Igreja (AGOSTINI Fr. N. As Conferências 
Episcopais p.36)  
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O homem moderno é um homem sem esperanças, sem projetos, sem futuro. É um 

homem focado no presente e à superficialidade das coisas; Homem materializado. É 

preciso, portanto, falar de ressurreição, de esperança, de vida eterna com Deus, desse “algo 

inimaginável” que olho algum viu, ouvido algum ouviu, que nos espera. De um mundo sem 

lágrimas18 no qual Cristo nos introduzirá. Precisamos porque somos cidadãos do céu. 

No entanto, para que este não se torne um discurso alienante e desencarnado da 

realidade, sua eficácia dependerá da conscientização de que “não somos do mundo, mas 

estamos no mundo”. De que esse “algo inimaginável” começa a ser experienciado aqui, no 

perfeitamente testemunhável. Nesse sentido, o discurso da ressurreição não aliena, pois que 

ela vem nos dizer exatamente isso: “Porque viveu assim, é que foi glorificado e exaltado 

pelo Pai”. 

Toda postura conformista é antievolutiva a qualquer sociedade humana. O 

conformismo permite que os escândalos assumam o caráter de normalidade. Parece que já 

não é tão difícil hoje ver seres humanos vivendo como cães nas ruas. Aliás, o que vemos, 

são cães vivendo como seres humanos. Não podemos nos conformar com tais devaneios.  

Não se trata de vitimizar os pobres ou condenar a ricos; tão pouco de escolhermos 

entre Teologia Liberal ou Conservadora, entre ortodoxia ou ortopraxia. Esses “ous”, tornam 

nosso discurso distante do discurso includente de Jesus. Esse tipo de discussão não nos leva 

a lugar algum e nos desvia do que realmente importa que é fazermos a vontade do Pai, 

revelado por Jesus em palavras e ações.  

Não seremos julgados pela classe social a que pertencemos ou pela linha teológica 

que optamos; estamos lidando com a realidade humana, que é imensamente mais 

abrangente. Seremos julgados, todavia, pelo bem que tivermos ou não feito. Seremos 

julgados pelo amor. Ovelhas ou cabritos19, joio ou trigo20, nossa história, nossa vida vivida é 

que nos identificará. 

Não estamos em busca de divinização, de imortalidade, como o homem do antigo 

mundo grego que através de mitos como os de Ícaro, Prometeu e tantos outros, provou o 

quão inútil é tal intento. Isso porque a nossa reumanização é a nossa divinização. Uma 

humanidade reumanizada é o nosso eschaton. A escatologia realizada de Jesus nos norteia, 

18 Cf. Ap 21,4 
19 Cf. Mt 25,32 
20 Cf. Mt 13,24ss 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 40 29



nos traz esperança. Certa vez me perguntaram se tenho medo de morrer. Respondi que não 

tanto quanto tenho de morrer, sem ter deixado nesse mundo uma obra que permaneça. E 

essa obra é o amor que tivermos praticado; Isso é o que nos torna imortais. 

Fidelidade à nossa fé, fidelidade a Deus, à nossa humanidade, é compromisso com o 

Reino de Deus e a sua justiça. O mais será acrescentado21, porque Deus é fiel. Por isso 

devemos apresentá-lo como Jesus o apresentou, a fim de procurarmos ser, à luz de sua 

práxis, guiados e iluminados pelo seu Espírito, mais coerentes e autênticos com essa “nova 

criação” inaugurada por Jesus de Nazaré, o Cristo de nossa fé. 

 

A História de Jesus, baluarte para nossa fé 
A pesquisa histórica lembra aos cristãos que a sua fé não é uma vaga atitude 

existencial ou uma maneira de ser, mas a afirmação e a aceitação de alguém especial que 

fez e disse coisas especiais, em um tempo e locais específicos. Chama-nos a atenção para 

algo ainda mais sério, para o perigo dos cristãos de hoje voltarem-se para uma fé docética, 

desencarnada da história, o que não traria benefício algum ao homem e suas questões mais 

gritantes.  

Chamamos de “fé desencarnada da história” a uma fé alienada, limitada aos ritos 

que a expressam e que, em vista disso, não deixam de ser importantes. No entanto, a fé que 

nasce a partir da ressurreição de Cristo, é uma fé embasada na história de Jesus de Nazaré 

que foi perseguido e morto ignominiosamente, precisamente por assumir toda a realidade 

de opressão e exploração na qual vivia seu povo por parte de seus governantes e líderes 

religiosos. O cristão não se aliena da história em uma postura espiritualizante; ao contrário, 

a assume, a interpreta, a questiona e transforma, pois que é, ele mesmo, parte dessa 

realidade.  

Em cada contexto histórico vão nascendo cristologias que respondam aos anseios do 

homem, principal protagonista dessa história. Não nos referimos a diversos Cristos, mas a 

hermenêuticas que vão sendo construídas ao confrontarmos a história de Jesus de Nazaré 

21 Cf. Mt 6,33; Lc 12,31 
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com a nossa própria história, atribuindo-lhe sentido hoje. Somente assim podemos afirmar 

que “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre”22.  

A encarnação nos mostrou um Deus que chora com os que choram, se alegra com os 

que se alegram, caminha conosco, assume a nossa causa. Esses não são mais meros 

antropomorfismos, recurso tão frequentemente utilizado pelo Antigo Testamento e a 

literatura intertestamentária. Refletem a mais pura realidade de um Deus diante do qual a 

vida do homem assume a mais alta dignidade, pois que ele mesmo se fez homem. 

Pedro em sua carta nos diz que devemos estar sempre prontos a apresentar àqueles 

que nos indagam, a razão de nossa esperança23. Hoje há várias situações que nos indagam, 

nos obrigam a assumir uma postura, a não viver nesse mundo como aqueles “caniços 

agitados pelo vento”. Dizer-se cristão é muito mais que uma proclamação de fé com os 

lábios. É uma postura de vida assumida, uma opção fundamental. Opção que a Igreja hoje 

entende, sobretudo na cristologia Latinoamericana, ser a opção pelos pobres e 

desfavorecidos, os “bem aventurados” do Reino de Deus, pois que , conforme o Documento 

de Aparecida (524), ela é sacramento de comunhão de seus povos... É casa dos pobres de 

Deus. Isso nos obriga a abdicar de todo tipo de favoritismos, exclusões e discriminações, 

sobretudo em nossas comunidades de fé. 

Os pobres devem “sentir-se em casa”, na sua casa, ao cruzarem o limiar das portas 

de nossas igrejas das quais, muitas vezes, não conseguem sequer se aproximar e muito 

menos encontrar um lugar que lhes permita participação como membros desse Corpo. A 

opção pelos pobres deve conduzir-nos à amizade com os pobres (DA 398), pois que, o 

encontro com Jesus Cristo através dos pobres é uma dimensão constitutiva de nossa fé em 

Jesus Cristo (DA 257). 

O anúncio do Evangelho faz gerar nos cristãos uma resposta de fé que nasce de uma 

“interpretação viva” da pessoa de Jesus Cristo, ou seja, de situações existenciais. Uma 

interpretação coerente com as condições sociais determinadas e contextos históricos 

concretos. É devido a tais contextos, que se torna compreensível o pluralismo cristológico 

do Novo Testamento. A confissão diversificada da fé é uma decorrência da práxis cristã da 

22 Cf. Hb 13,8 
23 Cf. 1Pd 3,15 
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comunidade. Uma comunidade que vai construindo sua profissão de fé, interpretando o que 

aconteceu com Jesus. 

Podemos afirmar, então, que as diferentes hermenêuticas de Jesus Cristo nos 

diferentes contextos históricos, estão diretamente relacionadas e têm sua gênese, no 

reconhecimento de que suas ações e palavras produziram efeito salvífico para a 

comunidade de fé. Uma hermenêutica da vida de Jesus hoje, não poderá deixar de 

contemplar a realidade dos “novos rostos pobres” que formam também a comunidade de fé, 

gerando a mesma salvação e libertação. Quais seriam estes “novos rostos pobres”?  

Ao abordar o tema a respeito da realidade dos pobres em nosso Continente, a V 

Conferência Episcopal Latinoamericana (DA 402) alertou para o fato do processo de 

globalização ter feito emergir em nossos povos, novos rostos pobres: migrantes, vítimas da 

violência, deslocados e refugiados, enfermos de HIV, tóxico-dependentes, idosos, 

meninos(as) vítimas da prostituição, pornografia e violência, mulheres maltratadas, 

desempregados, moradores de rua, agricultores e índios sem terra, dentre tantos outros 

grupos, para não falar da escravidão tecnológica que tem submetido a tantos. Para estes, 

sobretudo, a Igreja deve voltar seu olhar, por estes deve empreender seus esforços como 

Sacramento de Salvação, Sinal do Reino (governo) de Deus aqui nessa terra. 

Esse é o desafio que se nos impõe hoje: o anúncio da vida de Jesus e sua mensagem 

precisam gerar salvação em seus destinatários; E salvação implica ir de encontro a todas as 

necessidades que brotam da condição humana: materiais, biológicas, espirituais, sociais, 

afetivas... Não se constitui, portanto, em anúncio teórico apenas, mas sobretudo prático. 

Viver o que proclamava é o que tornou o anúncio de Jesus crível e admirável aos 

contemporâneos seus que constataram, então, que ele não falava como os escribas e 

fariseus, mas sim com autoridade. A autoridade do Evangelho anunciado, da ação 

missionária e evangelizadora, vem da proclamação testemunhada com a vida. Essa 

coerência entre fé professada e vida testemunhada é o que nos interpela hoje como cristãos. 

Em vista disso, toda a ação evangelizadora da Igreja que tem a história de Jesus 

como baluarte de sua fé, deve desenvolver-se sobre duas bases: concomitante à 

apresentação da pessoa de Jesus Cristo como aquele que cura o corpo e a alma 

transformando o coração do homem, prometendo-lhe uma “morada na casa do Pai”, um 

lugar no Reino dos Céus, deve estar o anúncio da pessoa de Jesus da vila de Nazaré, que 
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pregou e viveu a partilha, a justiça e a inclusão, convocando seus seguidores à colaboração 

na construção desse Reino, já aqui na terra. 

Fazemos parte da Igreja de Cristo que se propõe a ser sempre jovem 

(contextualizada) e profética, anunciando o Reino de Deus e denunciando os valores do 

anti-Reino. A igreja missionária que nasce em Pentecostes é a igreja anunciadora do Cristo 

que pregou ao mundo o Evangelho; um Evangelho da Paternidade de Deus, em que a 

gratuidade e o serviço aos pobres são os dois princípios teológicos. 

Nessa perspectiva, podemos afirmar seguramente, que evangelizar é, sobretudo, 

falar do que Jesus fez e viveu em vista de sua presença em meio aos homens, como homem. 

Falar apenas? Óbvio que não! Jesus “praticou o Pai”. Com sua práxis o revelou. Nós, Igreja 

dos discípulos e missionários de Cristo, devemos “praticar Jesus” a fim de “revelá-lo” ao 

mundo moderno de forma atraente e coerente. Assim como foi para a comunidade primitiva 

pós-pascal, anunciar Jesus é prolongar sua prática. Esse “prolongamento”, possibilitado e 

potencializado pela presença do Espírito enviado, gera um “novo mundo”, até que o “Reino 

venha” em plenitude. 

 

O Jesus Histórico e o anúncio do Reino de Deus 

na cristologia LA 
Ante a um determinado quadro social, de uma imagem da sociedade muitas vezes 

“escandalosa” por suas incoerências e desigualdades, as ciências sociais buscam 

explicações para tal tecido. Quer ordenar seus elementos, analisar seus indicadores, para 

dizer: A sociedade é assim. 

A Teologia se beneficia disso, detecta a questão fundante e intercambeia com tais 

projeções, pois percebe que há uma linha limítrofe muito tênue entre a explicação social e a 

ideologia. Por trás dos “porquês” desse ou daquele quadro social, pode-se facilmente 

esconder essa ou aquela ideologia.  

Hilgert24 ilustra tal fato com um exemplo. No caso de uma situação de pobreza, duas 

explicações se apresentam como possíveis. A primeira assume um caráter justificador: os 

24 HILGERT, P.R. Jesus histórico, ponto de partida da cristologia latino-americana PP.40-41. 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 40 33



pobres assim o são porque são preguiçosos, inferiores, pecadores. A segunda explicação 

social se dá pela postura crítica, por uma inconformidade diante de tal quadro: os pobres 

são pobres porque há injustiça, porque o pecado se estruturalizou. 

Os teólogos latino-americanos percebem que para que a Teologia não sirva como 

instrumento desta ou daquela ideologia, para salvaguardar sua episteme, necessário é que 

mantenha o foco na postura assumida por Jesus de Nazaré, no Jesus histórico, portanto, que 

não só se viu inserido em uma realidade de pobreza, mas se fez pobre. 

A expressão “Jesus histórico” na cristologia latino-americana se manteve, porém 

assumindo uma conotação diferente: recuperar o valor teológico da vida e história de Jesus 

de Nazaré, para o nosso ser cristão dentro da história concreta de nosso continente, como 

coloca Hilgert25. 

O elemento histórico assume importância teológica não apenas por fundamentar a 

nossa fé. O histórico possui função teológica na medida em que nos faz discernir qual seja 

o verdadeiro modo de seguirmos a Jesus, aqui e agora, de sermos seus discípulos, frente a 

uma realidade que constantemente nos questiona e com um olhar que possa, ao mesmo 

tempo, ir além dessa realidade. 

Na América Latina, em suma, pretende-se que a história de Jesus seja mesmo o 

critério que regule toda linguagem cristológica. Assim sendo, ela faz a pergunta sobre quem 

é “esse” cujas palavras e atos inserem todos os homens, de todos os tempos, na atualidade 

do Reino de Deus, questionando-os, provocando-os, estimulando-os e convidando-os. 

Podemos apontar este Jesus como Boa Nova da parte de Deus precisamente em 

meio a situações de não salvação. Nossa visão, assim como nossa mente e coração, devem 

ser apurados e depurados, no sentido de percebermos que ao nosso lado e diante de nós, há 

muitos que experimentam as mesmas dores de Jesus de Nazaré. A dor da traição (pois um 

povo que não é bem governado é um povo traído); a dor da fome (que brota do egoísmo e 

da ganância de muitos); da nudez (que emerge quando lhes é tirado o que lhes é de direito); 

da ignominiosa indiferença que nos leva a esquecer que somos todos irmãos; da 

desesperança, à causa de um anúncio tímido da nova vida que nos espera em Deus26. 

25 HILGERT, P.R. Jesus histórico, ponto de partida da cristologia latino-americana, p.62 
26 O anúncio do Reino de Deus vem acompanhado de sinais que demonstram já, agora, a atuação desse 

reinado. O anúncio e os sinais do Reino estão a serviço da libertação de cada ser humano, 
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Em vista a toda problemática levantada nos tópicos anteriores, a perspectiva da 

cristologia Latino-americana colocando a história de Jesus, que não só viveu em meio à 

pobreza mas se fez pobre, como critério regulador, vem ser como que uma resposta à dura 

realidade de nossos povos, vem trazer um olhar de esperança, de certeza de plenitude e 

salvação, em situações de não salvação. Vem dizer analogamente, que nossos pobres assim 

o são não porque Deus os quer assim, mas porque os homens, que baniram Deus de sua 

história, os fizeram assim. Resultado de um desvario desordenado em busca do ser, do ter e 

do poder; “ser” o que não foram criados para ser, “ter” o que não lhes é de direito 

exclusivo, “poder” que lhes foi conferido do alto, precisamente para que exerçam a justiça. 

 

Pistas e Contribuições da Cristologia hoje, no 

anúncio do Reino de Deus 
A sede por justiça divina em Israel frente à realidade de dominação na qual viviam, 

se apresentou de duas formas: o Profetismo e a Apocalíptica. Aspectos econômicos, 

políticos e sociais entrelaçam-se com o direito divino, a justiça e a pureza ritual nas 

Sagradas Escrituras. Ao perscrutarmos os textos sagrados podemos ter a primeira impressão 

de que seu intuito seja transmitir pura e simplesmente uma mensagem religiosa e teológica. 

Quando olhamos para seu conjunto, no entanto, percebemos que o que está no cerne da 

mensagem sagrada é a justiça de Deus para essa terra. Isso era o que os profetas esperavam 

junto do povo27. 

Os profetas foram os primeiros a denunciarem governos injustos. Concomitante à 

denúncia da injustiça segue o anúncio da espera por uma justiça que não é simples “modo 

de viver melhor”, mas que é vista como a própria face humana da justiça divina, como 

coloca Crossan. Tais profetas não eram reformadores políticos ou religiosos e nem 

inovadores. Apenas reivindicavam algo antigo e permanente, em novas circunstâncias. Isso 

nos leva a perguntar: Nas circunstâncias de hoje já apontadas, onde estarão nossos profetas? 

especialmente dos marginalizados de todo tipo (RUBIO, A.G. Um encontro com Jesus Cristo vivo 
p.26). 

27 “Deus não prefere simplesmente os judeus aos egípcios. Deus não prefere simplesmente escravos a 
amos. O único Deus verdadeiro prefere a justiça à injustiça, o direito à iniqüidade e é, portanto, o 
Deus libertador” (CROSSAN, 2004 p.226). 
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Será que não precisamos mais dessas “vozes de Deus” no contexto histórico em que 

vivemos?  

 O verdadeiro profeta era aquele com olhos e pés no mundo, na realidade de seu 

povo, sempre aberto á unção do Espírito de Deus28. A Igreja que se propõe a ser jovem e 

profética, como já o dissemos, deve abrir-se à ação do mesmo Espírito, ser dócil às suas 

inspirações, a fim de ser a “voz de Deus” no mundo. 

 Ao falarmos de profetismo e apocalíptica, nos referimos às duas formas através das 

quais a escatologia pode se realizar: com destruição total, fenômenos cataclísmicos 

(apocalíptica ou escatologia apocalíptica) e de uma restauração do mundo (profetismo ou 

escatologia profética). Seja como for, ambas são de iniciativa divina, sendo que, no caso da 

escatologia profética, há um sinergismo entre Deus e o homem. Em linguagem simples, 

com diz Crossan, “aguardamos a Deus”. É o mesmo que falar de um estado de não 

conformidade com a situação de vida que mais se parece com uma sobrevida, totalmente 

contraditória com a “vida em abundância” que Jesus veio trazer29. Nas palavras de Crossan, 

falamos de uma “negação do mundo”. 

A situação hoje não é diferente. Também nós aguardamos essa “vida em 

abundância”, também nós não nos conformamos com este mundo fora do desígnio salvador 

de Deus. Por isso, ao longo desse artigo, foram levantadas algumas problemáticas: o 

desinteresse por grande parte de nossa sociedade pelo anúncio do Reino de Deus; o fato 

desse Reino soar como uma utopia aos nossos ouvidos; o desinteresse por parte da geração 

jovem; a sensação de desânimo, comodismo, falta de ardor no ambiente eclesial e, por fim, 

a falta de esperança. Obviamente não pretendemos solucionar questões tão complexas e 

abrangentes, senão deixar algumas pistas que possam contribuir para tornar o processo 

evangelizador mais dinâmico e, quem sabe, eficaz, em tempos tão difíceis. 

a) Sim, o anúncio do Reino de Deus não interessa a todos, pois que implica em uma 

verdadeira metanóia pessoal e estrutural. Nem todos estão dispostos a isso. Só querem 

28 “O critério implícito na profecia clássica (pré-exílio), lembrado como verdadeira é a da interpretação 
das relações sócio-econômicas e dos eventos políticos, à luz da Aliança. Assim, os profetas cujos 
oráculos foram lembrados como verdadeiros não foram os profetas oficiais do culto ou da coorte, 
mas antes os populares que articulavam as preocupações de Javé como a justiça da Aliança e 
acusavam aqueles que exploravam e oprimiam o povo” (HORSLEY, R.A e HANSON, J.S. 
Bandidos, profetas e messias: movimentos populares no tempo de Jesus p.133). 

29 Cf. Jo 10,10 
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mudanças, aqueles que podem se beneficiar com elas. Para suscitar tal disposição e 

interesse, requer que a Igreja como um todo favoreça um encontro com o Ressuscitado, 

com Jesus Cristo vivo, por meio de um anúncio vibrante e apaixonado, de celebrações 

alegres e envolventes. Anúncio coerente e autêntico, pois que daí vem a sua credibilidade e 

sedução. 

b) Curas, milagres, exorcismos, perdão dos pecados, multiplicação de pães e peixes, 

davam testemunho de que o Reino de Deus já estava entre nós. Eram sinais visíveis do 

Reino naquele contexto histórico, por isso amigos e inimigos seguiram o anunciador deste 

Reino. As palavras e os gestos de Jesus devolveram a esperança, mostrou ser possível uma 

vida em abundância, onde só havia miséria e exclusão. 

A utopia vem falar de algo que não se crê possível para esta realidade e que, 

portanto, não se deve esperar. Mas se não se crê é porque não se testemunha. Para que o 

discurso da utopia do Reino de Deus dê lugar à esperança certa, é preciso que os “sinais do 

Reino de Deus” voltem a ser visíveis em nosso meio, assim como o foram dentre os 

contemporâneos de Jesus. Os cristãos hoje, e a Igreja como um todo, precisam ser esses 

“sinais visíveis” do Reino, pela prática do amor, da justiça, da misericórdia, da partilha e 

solidariedade, mas também pelo combate contra as forças do mal que imperam no mundo, 

do egoísmo, do individualismo, da ganância e ambição desmedidas e do abuso de poder. 

Precisamos “dar mostras” desse Reino futuro, já aqui em nosso presente. 

c) Como consequência dessa nova postura frente à realidade em que vivemos, 

podemos esperar que nossos jovens sintam-se envolvidos nesse desafio, pois que deles se 

espera a vitalidade, força e coragem inerentes à sua natureza, necessários aos processos de 

transformação. Mas não apenas isso. Os jovens precisam encontrar seu espaço na Igreja, 

identificar-se não com um “Jesus” de mais de dois milênios, mas um “Jesus” jovem e 

presente, que tenha algo a lhes dizer, hoje. Daí a importância de uma Igreja sempre jovem, 

atenta aos problemas que os envolve, trazendo os valores do evangelho de Cristo para 

dentro de toda essa nova realidade sem banalizá-la. 

A desestrutura familiar tem gerado lacunas na formação psíquico-emocional de 

nossos jovens, difíceis de serem preenchidas. A busca do prazer pelo prazer, as grandes 

facilidades tecnológicas e os avanços científicos, geram uma falsa sensação de segurança, 
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de que tudo se pode, de invencibilidade e falsa liberdade, que quando atingem o seu ápice 

acabam em frustração e falta de sentido. 

Engajá-los não é tarefa fácil. A Igreja, em vista disso, deve aliar-se e estabelecer 

parcerias com educadores, formadores, teólogos, psicólogos, médicos, terapeutas e toda 

espécie de profissionais que possam dar contribuição junto aos nossos agentes pastorais, 

geralmente mal preparados, na idealização de cursos e atividades que os envolvam e que 

possa ir de encontro às suas questões mais urgentes, ao mesmo tempo estimulando-os à 

participação na vida comunitária. 

d) O arrefecimento da fé, a acomodação, o desânimo, são consequências e sinais da 

crise de falta de esperança que nos envolve no mundo moderno. A violência, a impunidade, 

os abusos de poder, a demora nos processos de reformas políticas e econômicas, o descaso 

e indiferença mediante à situação de desigualdade com a qual deparamos, tem minado a 

esperança que é a força motriz que nos impele a lutar por um mundo melhor. Toda proposta 

nos parece suspeita ou irrealizável, como se estivéssemos sendo iludidos. Será que vivemos 

de ilusão? Será que a proposta de Jesus de Nazaré é ilusão? A única forma de ir de encontro 

a tais angústias, é resgatando a esperança cristã, é formarmos a consciência escatológica de 

nosso povo que, ao longo da história, passou por diversas concepções de Deus. 

O problema é que não temos hoje uma esperança que incentive ao agir, proveniente 

da esperança no Deus fiel. O que temos é um “esperar passivo” e conformista, a fim de que 

Deus aja de forma miraculosa. Tal postura se mostra pelos jargões: “Deus quis assim” ou 

“foi a vontade de Deus”. A esperança escatológica não pode ser uma fuga espiritualizante. 

Deve, isto sim, gerar motivação para as atitudes concretas da fé em Jesus Cristo. Jesus é o 

profeta da esperança, pois traz a Boa Notícia de que o Reino de Deus está aberto também às 

crianças, às mulheres, aos pagãos, a publicanos e prostitutas. 

 Atualmente, dentre a maioria dos cristãos, predomina um enfoque milenarista, ou 

seja, pessimista, de “fim de mundo” do pensamento apocalíptico, ao invés da esperança de 

um futuro novo. Isso acaba por se tornar secundário. O problema que temos aí é que, já que 

tudo vai acabar mesmo, falta motivação para a construção do “novo” de Deus aqui na terra. 
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Surge a passividade que é uma atitude contrária à da esperança. O desafio, portanto, é 

recuperarmos a dinâmica transformadora da esperança ao anunciarmos o Reino de Deus30. 

 

Finalmente, gostaria de elencar algumas contribuições dadas à cristologia pelas  

pesquisas do Jesus Histórico nessas últimas décadas, tornando-a mais adequada ao século 

XXI. A primeira delas, não podemos deixar de lembrar, é o método interdisciplinar 

proposto e utilizado por Crossan, combinando antropologia, história, arqueologia e 

literatura. A inter-disciplinariedade vem enriquecendo sobremaneira não apenas a 

cristologia, mas toda a busca pelo conhecimento teológico. O uso da ferramenta 

antropológica, por exemplo, muito tem contribuído para a compreensão e formação do 

homem como um todo, possibilitando uma maior identificação da nossa história com a 

história de Jesus de Nazaré. Não precisamos mais dizer: “Jesus fez o que fez porque era 

divino”, mas ao invés disso observarmos que “apesar de ser humano, fez o que fez”. 

Outro avanço foi no próprio conceito da palavra “História”. A princípio, a História 

referia-se apenas ao passado reconstruído interativamente pelo presente, por meio de 

argumentos comprováveis em apresentação pública. A história de Jesus, porém, fez com 

que tal conceito não se limitasse à coleta deste ou daquele fato comprovável ou não. Fez 

ver que a história transcendia os fatos comprováveis, envolvendo o testemunho de fé de 

pessoas que viveram com ele e o entenderam, sobretudo após sua morte e ressurreição, 

como Aquele que haveria de vir. Isso acaba por atualizar tanto a sua pessoa quanto a sua 

mensagem. 

Hoje, as pesquisas do Jesus Histórico fizeram ver ao homem moderno, que a 

verdade não está mais sob a condição da historicidade. A história se amplia, se torna mais 

abrangente, por envolver o testemunho de fé da comunidade primitiva. Como bem coloca 

Gesché, a história é um continuum que é feito tanto do que aconteceu, quanto do que o ser 

humano viu e fez com aquilo31. 

30 A esperança cristã tem como base a ressurreição de Jesus Cristo. Como Paulo bem o coloca, se 
Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé (cf. 1Cor 15,13-14). Esta postura, 
portanto, talvez se explique por uma má compreensão dos textos que narram a ressurreição. É 
preciso lê-los, precisamente, na dimensão de uma necessidade da esperança, que nasça do que 
aconteceu a Cristo e que não se torne aparentemente impossível depois de vinte séculos de história 
(SOBRINO, J. A fé em Jesus Cristo p.32) 

31 GESCHÉ, A. O Cristo. São Paulo: Paulinas, 2004 p.6. 
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As pesquisas a respeito de Jesus e do próprio cristianismo passou a ser de interesse 

universal. Hoje, os Evangelhos são lidos e estudados cientificamente, a fim de servir a uma 

reflexão crítica de toda uma sociedade carente por transformação. Estamos diante de uma 

vida, de um “existir”, que desafia a nossa própria existência humana seja em que tempo for. 

Penso que este seja, sem dúvida, o maior contributo das pesquisas históricas sobre 

Jesus de Nazaré e sua mensagem do Reino de Deus para o nosso tempo, pois que Jesus não 

esteve entre nós para falar em primeiro lugar dele mesmo, mas antes de tudo para falar-nos 

de Deus e do ser humano. Graças aos grandes avanços na pesquisa histórica, a cristologia 

hoje cumpre o seu dever maior, ou seja, o de ser a priori, teologia e antropologia: O 

primeiro dever de uma cristologia não é pensar Cristo, mas pensar o que Cristo pensou, 

disse e fez; não anunciar Jesus, mas anunciar quem ele anuncia32.  

O grande legado que nos deixaram historiadores, teólogos e exegetas, foi a 

observação de que diante do Deus de Jesus o ser humano não perde sua identidade, mas ao 

contrário, encontra o meio para confirmá-la. Para sermos divinos, basta sermos o mais 

humanos que pudermos ser, à luz da humanidade de Jesus de Nazaré. Aqui se encontra 

aquela ideia fundamental de Pascal, de que um discurso sobre Deus não encontra nem 

prova realmente sua verdade, a não ser se fala bem sobre o ser humano, a não ser se a 

revelação de Deus constitua também, revelação do ser humano. Assim, nos deslocamos do 

campo da simples ideia de Deus, para o da experiência com Deus. 

A última grande contribuição nos avanços da cristologia que gostaria de pontuar, 

agora mais precisamente da cristologia Latinoamericana, é que até então, ao se falar de “ser 

humano”, a memória nos remetia ao grande humanismo grego de Sócrates, Platão, 

Sófocles..., que enalteciam o cidadão, o herói, o homem e a mulher belos e inteligentes, 

mas que simplesmente ignoraram o ser humano arruinado, rejeitado, aquele que, por ser 

economicamente inútil, fisicamente desfigurado ou socialmente não integrado, era colocado 

fora da humanidade. 

A partir do Deus apresentado por Jesus Cristo, o cristianismo pode proclamar a 

grandeza dos pequenos, e sobre esta base construir uma cristologia condizente com a 

realidade de nossos povos. Nesse sentido, o Evangelho é uma afirmação do pobre e do 

rejeitado, exigindo de nós prioridade de atenção e respeito pela própria identificação com o 

32 Ib. p.23. 
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Cristo que se fez pobre. O pobre é chamado ao mesmo destino do ser humano que teve 

êxito e até mesmo se diz que poderá precedê-lo no Reino. O miserável, e não mais somente 

o cidadão ou gênio, tornou-se ser humano33. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Somos profetas em Cristo Jesus no poder de seu Espírito. Portanto, o chamado e a 

missão nos envolvem. É nesse espírito que toda reflexão sobre a vida de Jesus nos 

Evangelhos adquire sentido. A questão primaz por trás de todos os debates ao longo desses 

séculos de pesquisa é reconhecer nos livros sagrados a autêntica Revelação Divina, aquilo 

que buscamos, ou seja, a razão da nossa fé. 

O único infalível e suficiente critério que torna a mensagem uma mensagem divina, 

é o fato de tal mensagem levar a uma experiência religiosa útil e eficaz para o homem todo 

e para todo homem. Mensagem que se identifique com a história humana comunitária e 

pessoal. A Revelação não se prende a um tempo; o transcende, pois assim o faz a 

mensagem divina ao ter como alvo o homem de todos os tempos. Por isso também hoje, é o 

Kairós de Deus34. 

O Verbo se encarnou em um contexto histórico específico, e sendo assim, há uma 

correspondência entre a mensagem e a vinda do Filho de Deus. Através da ação do Espírito 

Santo, por intermédio da Igreja, tal anúncio transcende o tempo cronológico de Jesus e se 

destina ao nosso tempo, à nossa realidade, à nossa história35. 

Nosso intuito não foi imprimir uma imagem negativa do mundo ou do homem aos 

moldes de João Batista, esse “profeta da calamidade”. Ao contrário, na perspectiva de Jesus 

de Nazaré e do modo como anunciou a Deus e a seu Reino, quisemos provocar, estimular e 

desacomodar o homem “imagem e semelhança de Deus” adormecido dentro de cada um de 

nós e isso, precisamente, porque cremos que esse Deus anunciado por Jesus não virá para 

destruir esse mundo, mas sim para reassumi-lo e torná-lo um lugar onde verdadeiramente 

33 GESCHÉ, A. O Cristo p.38. 
34 Na verdade, Jesus não trouxe novidade ao abordar o tema a respeito do Reino de Deus. Esse já era 

um discurso pertencente à história e à tradição de Israel. A grande novidade do discurso de Jesus foi 
em afirmar que esse Reino vem já, agora (RUBIO, G. Um encontro com Jesus Cristo vivo p.37). 

35 Cf. texto de Dom Edson de Castro Homem – COMMUNIO pp. 58-68. 
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Breve laudatio in honorem 
João Batista Libanio 

Edward Neves M. B. Guimarães1 

Considerações iniciais 
Experimentei refinada alegria com o convite da Soter para, nesta noite especial, 

proferir breve laudatio a João Batista Libanio. Não se trata, simplesmente, de evento da 

celebração de seus 80 anos de vida ou gesto de gratidão a quem foi o primeiro presidente da 

Soter, mas, sobretudo, de momento solene para expressar, publicamente, admiração e 

reconhecimento pelo testemunho cristão e pelos significativos serviços prestados, de modo 

especial, como teólogo, escritor e mestre do “Caminho”. 

Proferir breve laudatio, em quinze minutos, a figuras caleidoscópicas, multifacetadas 

e fecundas como Libanio revela-se tarefa simultaneamente simples e complexa. Simples 

porque facilmente percebemos a beleza e variedade de seus feitos: livros, artigos, 

conferências, palestras, aulas, orientações, homilias... Complexa porque, diante da 

dificuldade em conseguir sistematizar sem perder-se nas incontáveis qualidades e ser 

tomado por aquela sensação de incompletude, somos chamados a usar o critério da 

qualidade, tarefa de engenhoso desafio devido ao peso incontornável da subjetividade de 

quem a executa. 

Ainda nessas considerações iniciais, ponderando entre os muitos títulos que poderia 

aqui utilizar – presbítero, vigário, professor, orientador de estudos, orientador espiritual, 

1 É membro da Soter - Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Possui Graduação em Filosofia (1991) e 
Teologia (1996) pela FAJE, Licenciatura em Filosofia (2002) pela UFMG e Mestrado em Teologia 
Sistemática (2006) pela FAJE. Atualmente é professor de Cultura Religiosa e Filosofia na PUC-Minas, onde 
participa da Pastoral na Universidade e coordena o CESTEP - Centro Superior de Estudos Teológicos e 
Pastorais. É professor de Teologia e participa da coordenação do Curso de Teologia Pastoral no Centro 
Loyola de Espiritualidade, Fé e Cultura. É professor de Teologia no Instituto Regional de Pastoral 
Catequética. 
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pastoralista, religioso jesuíta, assessor, conferencista, escritor, teólogo, mestre, doutor, 

sábio, testemunha, amigo, dentre tantos outros possíveis... –, escolhi o que julgo melhor 

expressar, com fidelidade, a pessoa do Libanio: “mestre amigo”. 

Entendo o termo “mestre” como aquele que tem a autoridade reconhecida pelo 

testemunho coerente de viver o que ensina; e, sobretudo, mestre é aquele que faz de sua 

vida e de seu labor serviço ou auxílio para que o outro se eduque e cresça enquanto pessoa. 

Sei que muitas das atuais práticas acadêmicas e religiosas configuram-se dissonantes, mas 

considero que não se pode compreender um mestre, que faça jus a esse título, sem que este 

seja simultaneamente amigo, ou seja, que, como Libanio, cultive a proximidade, o cuidado 

amoroso, a ternura e o afeto pelos discípulos. 

Libanio, de fato, é “mestre amigo” em, sobretudo, três dimensões que se entrelaçam: 

I. Mestre amigo da formação intelectual 
A vocação e a dedicação do Libanio à vida intelectual produziram muitos frutos 

suculentos e saborosos, entre os quais julgo merecer destaque: 

1. A obra Em busca de lucidez, sua obra-prima, por causa da aplicabilidade didática, e 

em temas diversos, do “método complexo dialético-hermenêutico libaniano” de fazer 

teologia. 

2. A trilogia Revelação a partir da modernidade, Eu creio, nós cremos e Crer num 

mundo de muitas crenças e pouca libertação: o leitor tem acesso a provocativa 

Teologia Fundamental, pensada no horizonte da cultura contemporânea. 

Libanio dedicou-se de forma incansável à formação de outros intelectuais: por meio 

do ensino, da orientação de pesquisa e elaboração de inúmeros subsídios. Nessa frente de 

trabalho produziu também grande variedade de frutos, entre os quais merece relevo: 

1. A contribuição significativa na formação, orientação, estímulo, promoção e 

introdução à vida acadêmica de inúmeros(as) teólogos(as), leigos(as) ou 

religiosos(as). Muitos deles, mesmo, se encontram aqui entre nós na Soter. 

2. Além de professor e educador, escreveu preciosos instrumentos de orientação e 

iniciação à pesquisa, tais como: Introdução à vida intelectual, Formação da 
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consciência crítica, A arte de formar-se e Teologia da Libertação roteiro didático 

para um estudo. 

3. Libanio escreve e forma escritores: escreveu, com Maria Clara [Lucchetti Bingemer], 

Escatologia cristã; com Afonso Murad, Introdução à teologia – só para citar dois 

exemplos. 

Pela atualidade temática desenvolvida e pela clareza didática, destaco ainda, entre 

suas muitas obras: 

1. A trilogia Olhando para o futuro, Qual o futuro do cristianismo e Cenários da Igreja 

–  na qual faz teologia em chave autocrítica e esperançada, apontando critérios de 

discernimento e exigências mínimas de credibilidade para o Cristianismo no contexto 

contemporâneo. 

2. Na obra A religião no início do milênio oferece ao leitor reflexões lúcidas e profundas 

sobre a complexidade do fenômeno religioso atual e brinda-nos com capítulo 

paradigmático sobre a distinção semântica entre religiosidade, religião e fé. 

II. Mestre amigo do fazer teológico e pastoral e 
do colocar-se na fronteira 

Libanio é mineiro e faz teologia no seio da Igreja Católica, e a faz amalgamando 

cinco características que dão identidade própria ao seu pensar: 

1. A teologia libaniana mostra-se acadêmica e pastoral: inquieta e inquietante, brotada 

da práxis e para a práxis eclesial. 

2. Revela-se teologia mineiramente dialética e hermenêutica: profeticamente 

esperançada, crítica e autocrítica, mas igualmente propositiva quando analisa e 

discerne na complexidade da realidade ideologias, cenários e tendências. 

3. Teologia profundamente dialógica em múltiplas direções: 

• engendrar horizontes novos; 

• para dentro (com a Bíblia, com os documentos da Igreja Católica e com as diversas 

correntes teológicas) e para fora (com sensibilidade ecumênica e com as diversas 

ciências); 
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• para baixo (enquanto acolhedora do grito dos empobrecidos) e para cima (enquanto 

alimentada pela espiritualidade inaciana e iluminada pela presença do Mistério de 

Deus). 

4. Teologia corajosa e criativa, à medida que assume o serviço de pensar a fé cristã nos 

desafios da “fronteira”: 

• o diálogo com as novas ciências e tecnologias; 

• as tendências e desafios do mundo dos jovens; 

• os novos paradigmas da contemporaneidade; 

• a cultura internética e midiática; 

• a lógica da cidade e da Pós-Modernidade; 

• os impactos das novas estratégias ideológicas do sistema capitalista de mercado; 

• dentre tantos outros. 

5. A teologia libaniana configura-se como teologia do caminho e no caminho, estradeira 

e companheira, sem medo de abandonar a segurança do estruturado para abrir-se ao 

novo, deixando mover-se pela coragem de voltar às fontes e repensar a sabedoria dos 

antigos no horizonte da cultura atual em busca de lucidez. 

III. Mestre amigo do testemunho coerente da vida 
que encontra sentido no colocar-se a serviço do 
outro 

Quem conhece de perto Libanio percebe que as virtudes que ele cultivou, e até hoje 

cultiva, apresentam-se diante dos olhos. Destaquemos três dentre elas: 

1. Libanio conquistou equilíbrio entre a leveza e a presteza. Por um lado, cultiva o bom 

humor e a alegria jovial de viver, sua marca registrada; por outro, cultiva a busca 

constante do estilo de vida sóbrio, simples e com sentido, porque entendeu que vida 

plena significa, ao jeito de Jesus, “vida a serviço da vida”. 

2. Libanio entrega o melhor de si naquilo que assume como serviço à missão. Para 

concretizar as inúmeras frentes de serviço em que se coloca, desenvolveu com 

maestria a autodisciplina, a tenacidade nos estudos, o discernimento das prioridades. 

Ele não perde o foco daquilo a que se propôs, sabe o que quer e para onde vai. 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 40 84



3. Libanio tornou-se arguto pedagogo do cuidado. Conseguiu desenvolver profundo 

senso de respeito à autonomia, ao jeito e ao ritmo do outro caminhar e tomar 

consciência dos passos trilhados. Consegue escutar e acolher sem emitir juízos de 

valor, mas de modo tão jesuânico que o outro, por experimentar total acolhida e 

entendimento amoroso, sente-se interpelado a tornar-se pessoa melhor. 

Para concluir 
Atendendo a muitos pedidos, quero dar dez dicas libanianas para quem quer chegar 

aos 80 anos com saúde e disposição: 

1. Cultivar de modo crescente o bom humor e o encantamento pela vida. 

2. Nadar, pelo menos, mil metros duas ou três vezes por semana, de preferência em 

piscina de água fria. 

3. Não comer “cebola”, pois envelhece, nem perder tempo assistindo à TV. 

4. Celebrar a vida saboreando dois cálices de vinho tinto, pelo menos uma vez por mês, 

cercado de pessoas que lhe amam de verdade. 

5. Fazer três ou quatro palestras por semana, escrever dois livros por semestre e, pelo 

menos, doze artigos científicos por ano. 

6. Partilhar a vida quatro finais de semana, por mês, com o Povo de Deus. 

7. Conviver e acompanhar o crescimento e analisar as tendências de uma “tropa” de 

jovens até que eles cheguem à vida adulta. Em seguida, acompanhar outra geração e, 

em paralelo, perceber as mudanças. 

8. Sentir fome insaciável pelo conhecimento verdadeiro. 

9. Amar e ser amado, com cada vez maior profundidade. 

10. Sentir dor quase insuportável diante do sofrimento humano. 

Vida longa ao “mestre amigo” Libanio, com saúde e criatividade. A ele nossa 

gratidão e reconhecimento pela concretização humana de “vida a serviço da vida”, 

referência interpelante pelas muitas lições de amor. 

Belo Horizonte, 10 de julho de 2012 

25o Congresso da Soter 
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 De volta ao misterium iniquitatis:  
intróito

* 
 

Afonso Maria Ligorio Soares 

 

 

 

 

 

Resumo: Este artigo coincide com a introdução original à versão em livro de minha tese de livre-docência, que 
versou sobre o tema do mal e do sofrimento, estabelecendo um diálogo entre a teologia europeia contemporânea 
e a teologia da libertação latino-americana. O presente texto explica, pois, o contexto e os pressupostos da 
escolha do tema do mal, esclarece a provocação da teologia europeia que está na origem do trabalho, insiste para 
que não se criem falsas expectativas de solução do problema, calibra o enfoque e a terminologia e adianta a 
divisão capitular e a confissão das preferências do articulista. 
Palavras-chaves: mal, sofrimento, teodiceia, ponerologia, pisteodiceia, Torres Queiruga, Juan Luis Segundo. 

 

 

 
Porque existe dor. 

E a vida do homem está presa encantoada – erra rumo (...). 

Dor não dói até em criancinhas e bichos, e nos doidos 

– não dói sem precisar de se ter razão nem conhecimento? E as pessoas não nascem sempre? 

Ah, medo tenho não é de ver morte, mas de ver nascimento. Medo mistério. O senhor não vê? 

J. Guimarães Rosa1 

 

 
* Este texto corresponde à Introdução de meu novo livro, a ser publicado por Paulinas Ed. (2012), cujo título é 
De volta ao mistério da iniquidade: palavra e silêncio diante do sofrimento e da maldade. 
1 J. GUIMARÃES ROSA. Grande sertão: veredas, p. 76. 
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Do contexto e dos pressupostos de uma escolha 
 O povo cristão se lembra de muitos causos do Evangelho jamais escritos nos evangelhos. 

Conta-se, por exemplo, que, certa feita, Jesus saiu de manhãzinha a caminhar com seus discípulos mais 

próximos e foi logo avisando que seria um dia especial, de retiro e abstinência. Lá pela metade da 

manhã, notando o cansaço do grupo, o Mestre sugeriu um breve descanso e, ao retomarem a estrada, 

ordenou que cada qual escolhesse uma pedra para carregar até a próxima parada. Dizem que o esperto 

Simão Pedro, ao contrário dos demais companheiros abstinentes, tomou consigo a pedrinha mais leve 

que avistou e seguiu viagem. Horas depois, com o sol a pino, Jesus fez com que todos assentassem à 

sombra, pediu que estendessem as pedras que tinham carregado até então, pronunciou a bênção, e 

convidou a todos que se fartassem do alimento. Milagre! As pedras transmutadas em deliciosos pães 

saciaram a todos; exceto a Pedro, evidentemente. Após breve cochilo, Jesus novamente mandou que 

todos tomassem outra pedra e a tivessem no alforje até a paradinha seguinte. Nem é preciso dizer que o 

discípulo mais faminto do grupo colocou sobre os ombros o mineral mais pesado que descobriu a sua 

volta e mal deu conta de sustentá-lo nos quilômetros seguintes. Lá pelas tantas, Jesus avisou ser uma 

hora propícia para merendarem. Pediu, então, que todos assentassem sobre as pedras que tinham 

carregado, pronunciou a bênção e ordenou que comessem... as sobras da refeição anterior. 

 O que essa anedota iconoclasta de saboroso engenho popular tem a dizer sobre o mistério da 

iniquidade que atravessa nossa frágil existência? Talvez quase nada. Mas diz muito do espírito deste 

livro ao abordar o tema do mal. O humor, ensinava Chesterton, “corresponde à virtude humana da 

humildade” e se possui algo de divino é “porque tem, por um instante, uma percepção maior dos 

mistérios”2. E que mistério é mais terrível que a persistência do mal? Um cristão até poderia dizer que 

o mal é trágico, desde que não se trate de uma tragédia grega, pois nosso primeiro referencial para 

tragédias é outro e atende pelo nome de Jó. Ou não é verdade que todos já ouvimos falar deste sofredor 

inocente e até erramos ao acreditar em sua proverbial paciência? Desta obra-prima literária, texto 

canônico de judeus e cristãos, diversas interpretações já foram sugeridas. Disputa sapiencial, 

lamentação respondida, teodiceia, épico e até tragédia festiva já foram propostos como elucidação de 

seu gênero. Mas acredito que poucos costumam pensar, como o faz W. Whedbee3, que Jó seja uma 

2 G. K. CHESTERTON, O tempero da vida e outros ensaios, p. 28. 
3 W. WHEDBEE. The comedy of Job. In: Y. T. RADDAY-A. BRENNER. On humor and the comic in the Hebrew 
Bible. p. 217-249. Uma resposta a Whedbee foi dada por David A. Robertson, The Comedy of Job: A Response. 
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comédia. Afinal, mesmo desconsiderando que seu final “feliz” não restitui ao justo de Uz os filhos e 

filhas trucidados, que humor haveria numa aposta entre seres divinos que resulta em dezenas de 

capítulos de um atroz sofrimento humano? 

 Whedbee, contudo, consegue vislumbrar a veia irônica do texto já no prólogo, na agonia do 

justo inocente, quando apenas três pessoas – Shadai, Satã e... você, leitor4 – sabem algo que Jó e seus 

amigos não sabem. Essa ignorância dos protagonistas gera extrema tensão e uma incongruência 

fundamental nos diálogos, sendo potencialmente cômico o confronto ulterior das personagens. 

 Outros temas fortes entrecruzam-se no enredo5 mas é o epílogo que, segundo Whedbee, 

completa a chave de leitura para o entendimento da obra literária total. A cena da restauração 

subitamente muda a direção do poema inteiro e retorna à visão do prólogo. Essa reviravolta da sorte do 

herói é a reviravolta cômica no final feliz. Então, se como ensina Northrop Frye, a comédia tem um 

enredo em ‘U’ (“está tudo bem no início, o herói vai ao fundo do poço, dá a volta por cima, e chega ao 

happy ending”), o autor de Jó elabora uma trama típica da comédia. Whedbee avisa, porém, que 

comédia não é riso e humor leve. A comédia de uma pessoa é a dor de outra; o cômico é relacional. Ele 

surge do modo como valorizamos e nos distanciamos daquilo que é grave, ou estimado, ou sagrado. A 

comédia pode ser profundamente séria e tem frequentemente servido como uma das estratégias mais 

convincentes para lidar com o caos e o sofrimento. Daí provém, talvez, a força milenar desta obra-

mestra da literatura: de um lado, sua percepção da incongruência, que se movimenta na esfera do 

irônico, do burlesco e do ridículo dos males e das maldades que nos derrubam; de outro, a linha básica 

do enredo, que nos garante a felicidade do herói e sua restauração em uma serena e harmoniosa 

sociedade.6 

 Será, portanto, com um olho no “humor” deste livro sapiencial que tentarei desenvolver o 

presente estudo sobre o mistério da iniquidade. O outro olho segue na esperança cristã, embora não 

vislumbre, na história terrena, um final feliz. Aliás, sinais de que este esteja mui distante não faltam. 

Desde os desdobramentos do sinistro Onze de Setembro, passando pelo atual colapso da economia 

mundial, até chegar à decepção ética com a era Lula-Dilma na presidência. Mas ao menos minha 

In: David A. Robertson and Robert Polzin (eds.), SEMEIA 7: STUDIES IN THE BOOK OF JOB 
(http://www.rbsp.info/rbs/RbS/JOB/sem00.html). Último acesso: 16/09/2012. 
4 Está bem, concordo com você, leitor: só uma pessoa (você) e duas personagens. 
5 Por ex.: a personalidade ambígua da divindade, o reconhecimento quase autoincriminador de Deus (“apesar de me teres 
instigado contra ele, para aniquilá-lo sem motivo”: 2,3b), o antigo motivo mitológico da determinação do destino humano 
no conselho divino, a sugestão de que não basta a um Deus ser onipotente para ser justo e confiável... 
6 Não é o caso, aqui, de saborear quantas vezes o autor de Jó pisca o olho para o leitor em vários termos cifrados, 
entrelinhas e nuanças. Fica a sugestão de uma passadela por R. C. de Souza. Palavra, parábola. p. 82-98. 
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geração pôde sair disso menos refém dos simplismos renitentes do cristianismo esquerdista latino-

americano que nos formou. 

 Nem precisaria elencar a sucessão de tsunamis, katrinas e similares “naturais” para deixar claro 

quão obscuro pode parecer o tema deste livro e quão grande é a ousadia que será cometida nas páginas 

seguintes. Sim, este é um estudo sobre o mal que sabe, porém, de antemão que será derrotado nessa 

trilha se não tiver bom humor. Nietzsche recomendava a seus leitores de sentar o menos possível “e não 

acreditar em nenhum pensamento que não tenha nascido ao ar livre e em livre movimentação – quando 

também os músculos estiverem participando da festa”7, e o conselho faz medrar a sensação de 

desconforto quando se foca um tema cuja cura, se houver, não será teórica. Mas não nos resta 

alternativa senão reunir e conectar teoria neste ensaio preliminar enquanto não topamos aquele “amor 

feinho” que, como anseia Adelia Prado, “uma vez encontrado é igual fé, não teologa mais”8. 

 Este meu trabalho se justifica porque, para dizê-lo no espírito de J. L. Segundo, quanto mais 

absurda e sem-razões parece ser a presença do mal no mundo, mais urgente é a tarefa-missão da 

teologia. É por isso que, àqueles que criticavam em seus livros a delonga em atingir o mistério, este 

jesuíta uruguaio retrucava, com seu elegante humor : “O problema é que alguns chegam ao mistério 

cedo demais!”9 Uma prática teórica que leve em conta a “espessura da realidade” para agir sobre ela 

com “flexibilidade” – duas noções caras a Segundo – demanda necessários intervalos na práxis política 

(entendida em sentido amplo) que inevitavelmente darão espaço a incômodos períodos de silêncio 

reflexivo. 

 Se você não vê motivo que justifique uma reflexão teológica sobre o mal e os sofrimentos que 

nos acometem, não se desespere ainda. Um dia talvez lhe ocorra que, quando alguém passa a vida 

estudando e transpirando religião e, de chofre, se percebe cinquentenário, acaba descobrindo que, para 

um bom acerto de contas com sua trajetória, não há nada melhor que o pior dos temas – fácil de ser 

escolhido quando se começa, nos passos de Rubem Alves, a desfazer anos a cada efeméride natalícia. 

Sendo assim, se é para ficar com o que importa, e se já sabemos que as questões de fundo a perturbar e 

7 F. NIETZSCHE. Ecce Homo; de como a gente se torna o que a gente é, p. 48. Sem papas na língua, este defensor 
do amor fati dizia que a “vida sobre as nádegas... é que é o verdadeiro pecado contra o espírito santo (sic)” 
(IBIDEM). 
8 A. Prado, Bagagem, p. 97. 
9 Tirada que ouvi pessoalmente de J. L. Segundo, durante um curso dado por ele em Montevidéu (julho de 1993). 
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espicaçar o pensamento não mudaram tanto... por que não encarar logo um assunto avassalador e 

irresolúvel desde o início? Por que não encarar o tema do Mal?10 

 Socorre-me nesta hora uma observação de J. Saramago, quando do lançamento de O Evangelho 

de Jesus Cristo. Para ele, todo escritor deve, ao menos uma vez na vida, ensaiar um romance sobre 

Jesus de Nazaré, incontornável arquétipo da busca de sentido no Ocidente. De outra parte, a filósofa S. 

Neiman escreveu as 400 páginas de O mal no pensamento moderno11 para demonstrar que a própria 

história da filosofia moderna outra coisa não é senão a constante reflexão sobre o sentido do sofrimento 

humano. Se junto a esses testemunhos aquele do irônico J. L. Borges, que dizia que “todo homem culto 

é teólogo”12, posso parafraseá-los afirmando que nenhum intelectual do Ocidente fica indiferente, seja 

ao paradigma representado por Jesus de Nazaré, seja às objeções que a realidade teima em levantar 

contra tal arranjo simbólico do real. Daí a oportunidade deste livro, que revisita um tema central da 

teologia – segundo A. Gesché, anterior mesmo à cristologia13 – a saber, o problema do mal e sua 

implicação na reflexão sobre as relações entre o divino e o humano no cosmo. 

 

De como se assume uma provocação e se lança uma 

hipótese 
 Não é sensato, todavia, propor este tema sem cuidar de uma radical delimitação de horizontes. 

Vou situar a reflexão no contexto da teologia latino-americana dos últimos quarenta anos, o que 

coincide com a época em que comecei a ler teologia, tropeçando em textos de L. Boff, R. Alves e J. B. 

Libanio.14 

10 Este trabalho foi originalmente minha tese de livre-docência, defendida na PUC-SP em maio de 2009. Naquele 
contexto, tive de correr um risco, isto é, escolher um objeto de pesquisa que não só me importava, mas tinha 
relevância. O problema, contudo, é que o conjunto de problemas relevantes não devidamente explorados e 
disponíveis a uma abordagem lúcida e exaustiva com chance de triscar uma solução consistente e original (ainda 
que não definitiva) parece esgotado há séculos. Nesta versão em livro, porém, a viagem dispensará as rodinhas 
da bicicleta, que só interessam a uma banca restrita de examinadores. 
11 S. NEIMAN. O mal no pensamento moderno; uma história alternativa da filosofia. Diz ela textualmente que “o 
problema do mal é a força condutora do pensamento moderno” (p. 14). Poderia ter retrocedido mais, até os 
primórdios da filosofia ocidental, mas não se arriscou a tanto (embora, sua solução final pressuponha voltar atrás 
e valer-se do onipresente Jó). 
12 Embora conclua sua frase de modo um tanto desconfortável para muitos: “e para sê-lo não é indispensável a 
fé” (Cf.: J. L. BORGES, Obras completas II, p. 110. 
13 A. GESCHÉ. O mal. 
14 Outros nomes só me seriam apresentados mais tarde. 
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 Aproximar teologia da libertação e reflexão sobre o mistério da iniquidade é quase pleonástico. 

Lembro-me das aulas com G. Lafont na Pontifícia Universidade Gregoriana (1988) e do modo 

entusiasta com que este monge beneditino nos confiava sua expectativa de que a teologia latino-

americana conseguisse recomeçar o diálogo interrompido no século 13 entre a teologia da cruz de 

Boaventura e a teologia tomasiana da justiça e da bondade da criação.15 Também não me esqueço da 

defesa apaixonada de L.-A. Schökel em favor de C. Mesters, nos exortando a que não nos perdêssemos 

em curiosidades desimportantes no estudo bíblico. Além desses mestres, autores de grande prestígio 

internacional como o belga A. Gesché reputavam inestimável a contribuição intelectual dada por essa 

corrente de pensamento ao levar em conta teológica e praticamente o mal-desgraça, o mal imerecido. 

Por isso, ele reconhecia ser grande a dívida da teologia europeia para com ela.16 

 No entanto, não foram poucas as críticas recebidas pela teoria teológica liberacionista. Não irei 

resenhá-las e sequer me interessarão as mais óbvias – da parte do pensamento reacionário cristão ou de 

partidos políticos identificados com a chamada direita.17 Este livro limitar-se-á a acolher – como ponto 

de partida – a provocação vinda do chamado “fogo amigo”, a saber, as ponderações de quem, embora 

não escondendo sua simpatia por essa teologia, ressente-se de algumas lacunas ou mesmo de alguns 

resquícios do passado em sua abordagem das injustiças e do sofrimento. 

 Gesché, por exemplo, reclama do culpabilismo exacerbado e da doutrina do castigo 

(justicialismo), que empanam o avanço obtido na solidariedade com o sofredor inocente.18 M. Fraijó 

sente-se desconcertado com a “posse pacífica” de Deus exibida nos textos de teólogos latino-

americanos. “Como é possível”, pergunta-se, “que uma teologia tão familiarizada com o mal e o 

sofrimento humano não questione jamais a atuação de Deus em seu continente? Por que... dá sempre 

como pressuposto que Deus é libertador? (...) Para a teologia da libertação o problema de Deus não 

existe”.19 

15 Ver, por ex., G. LAFONT. História teológica da Igreja católica; itinerário e formas da teologia. 
16 A. GESCHÉ. O mal, p. 111-151. 
17 Não quero dizer que tais críticas não mereçam atenção. Apenas não será meu foco desta vez. No entanto, 
recomendo vivamente o recente trabalho de F. de AQUINO JR. Teoria teológica, práxis teologal; sobre o método 
da teologia da libertação. Na outra ponta está, por exemplo, de L. F. PONDÉ, Guia politicamente incorreto da 
filosofia, onde o autor tece ferozes críticas à teologia da libertação numa infeliz confusão entre compromisso 
ético cristão, militância marxista, feminismo exacerbado e ortodoxia católica. O Guia é deveras politicamente 
incorreto. Mas não precisava ser teologicamente impreciso ao descrever a teologia da libertação. 
18 A. GESCHÉ. O mal, p. 126-133. 
19 M. FRAIJÓ. Fragmentos de esperança; notas para uma filosofia da religião, p. 320-321. 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 40 57



 Assumo aqui a pertinência da crítica. O risco da instrumentalização ingênua do conceito de 

Deus não está distante dos escritos dessa corrente teológica, praticamente dissolvendo o “mistério” da 

iniquidade num processo de conscientização popular das injustiças – que, se supõe, serão um dia 

extirpadas da convivência humana. Mas também não me deterei a checar, nos principais autores 

implicados, em que medida a crítica corresponde a cada um deles. Basta-me a admissão do risco para 

focar a reflexão na seguinte trilha: uma reflexão teórico-teológica alimentada pela sensibilidade ao mal-

desgraça e pelo engajamento em ações políticas de combate a quaisquer modalidades de exclusão sai 

enriquecida se levar às últimas consequências o postulado da providência divina, a saber, a existência 

de um Deus onipotente e amoroso que decidiu gratuitamente nos dar, a nós seres “sencientes”, alguma 

chance de participar de sua Vida. 

 Para levar em conta a crítica do “fogo amigo” e avançar na direção da vereda proposta, é 

importante enfatizar a relevância da linguagem simbólico-icônica – cuja força penetra profundamente 

nas teodiceias populares – bem como dar o devido peso às objeções do pensamento filosófico, antes de 

examinar algumas tentativas teológicas contemporâneas de repensar a visão cristã do mistério da 

iniquidade. 

 

Da insistência para que não se criem falsas expectativas 
 No entanto, reafirmo o que já disse em outra ocasião: quem se põe a escrever um livro sobre o 

mal pode não se dar bem.20 Em primeiro lugar, porque não irá, de fato, suplantar o mistério que ronda 

essa espinhosa realidade. Explicar é, em certa medida, mostrar o sentido (escondido) do objeto 

estudado. Se o mal é, por princípio, o sem-sentido, aquilo que escapa a nossas tentativas de 

racionalização, o fato de alguém pretender elucidar seu sentido mais profundo, não significaria jogar-se 

em um beco sem saída e dissolver a questão antes mesmo de enfrentá-la? 

 Não é o caso de nos distrairmos com disputas terminológicas nem com jogos de palavras. A 

“tremenda realidade do sofrimento”21 dispensa permissões e coerência lógica para ser abordada. O mal 

é escandaloso e inadmissível sob quaisquer circunstâncias, venha de onde e de quem vier. Um 

sentimento escandaloso que brota daí é que nem mesmo Deus teria o direito de nos fazer sofrer. E por 

quanto pareça ociosa ou blasfema a alguns a pergunta pelo sentido de nossas desgraças – dizem eles, 

até com razão, que o decisivo é assumir na história a luta contra os poderes malignos –, um mínimo de 

20 O mal: como explicá-lo? 
21 A.T.QUEIRUGA. Creio em Deus Pai: o Deus de Jesus como afirmação plena do humano, p. 112. 
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razoabilidade se faz indispensável a toda e qualquer práxis antimal. Por isso, em assunto tão intricado, 

gostaria de poder oferecer ao leitor um tratamento adequado, sem disquisições estéreis, evitando, na 

medida do possível, renitentes mal-entendidos. No horizonte, persigo aquela qualidade que G. Faus 

reconheceu, certa feita, na obra de J. L. Segundo, a saber, a capacidade de formular, “com notável 

honradez, as questões que as pessoas se fazem, e não essas questões às quais nós teólogos costumamos 

responder, sem que ninguém nos tenha perguntado”22. É neste espírito que pretendo resenhar e 

classificar algumas tentativas de reflexão acerca do mysterium iniquitatis, para depois, com tato e 

prudência, aquilatá-las. 

 A intenção de fundo a permear toda a obra será explicitamente teológica: que sentido tem o mal 

num mundo que proveio de um Deus amoroso? E, por conseguinte, como viver da maneira mais 

humana e razoável possível a inexorabilidade do mal e do sofrimento sem apequenar a sugestão bíblica 

de que o Deus cristão odeia o mal e a maldade? A apresentação do problema parece não estar longe da 

formulação clássica dos ensaios de teodiceia, que partem da aparente impossibilidade de se afirmar 

simultânea e coerentemente que Deus é onipotente, é todo amoroso, mas o mal existe. Contudo, 

tenciono gradualmente afunilar a questão até chegar à concepção cristã do mal e da divindade, 

reconhecendo nela uma incômoda originalidade que influenciou a vida e o pensamento ocidentais 

justamente pelo seu potencial de quebrar a lógica redutivo-racional de pretensas teodiceias. Nesse 

espectro, a teologia cristã tem por obrigação compreender essa dimensão diabólica (dia-bolos) presente 

no mundo e procurar relacioná-la com a revelação de Deus. De outro modo, não será propriamente 

teologia nem especificamente cristã, mas simulacro de ambas. 

 É claro que seria muito mais completa uma abordagem que levasse em conta também outras 

tradições além da judeu-cristã. No entanto, dedico a essas tradições algum espaço nos primeiros 

capítulos da obra – até como reconhecimento de que o evangelho cristão não é um meteoroide que caiu 

sobre nós. Porém, meu interesse desta feita, com todos os seus limites, são as entranhas da tradição 

cristã, principalmente na medida em que foram (ou não) revisitadas pela teologia da libertação. De fato, 

a segunda pergunta a delimitar o que segue é checar em que medida a teologia do final do século 

passado trouxe algum avanço à reflexão sobre o mistério da maldade e pode ainda oferecer alguma luz 

a nossos povos neste início de século. Disso cuidarão os dois últimos capítulos. 

 

22 J. I. GONZÁLEZ FAUS, Um prólogo que também não o é. In:  J. L. SEGUNDO. O dogma que liberta, p. 11. 
Itálicos de Faus. 
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Da calibragem do enfoque e da terminologia 
 Que a tarefa, contudo, nada tem de fácil, já o comprova a própria polissemia dos termos em 

baila. Do que estamos falando quando tratamos do mal? Dor, sofrimento e mal são sinônimos? Haveria 

um mal puramente físico, distinto de outro, especificamente moral? “O mal, afirma Juan L. Ruiz de la 

Peña, não é um conceito unívoco; remete a realidades muito distintas – tanto em relação a sua origem, 

quanto em relação a sua estrutura. De fato,  as diversas tentativas de se definir o mal fracassaram 

sempre. De alguma maneira, ele é indefinível porque é inabarcável. E, não obstante, há algo que torna 

legítimo o uso do mesmo vocábulo para designar entidades claramente diversas; e este algo é que todas 

elas produzem o mesmo: dor”23. 

 Alguns vão mais longe nesse ímpeto de precisão e distinguem a dor meramente física, corporal 

de outra interna ou espiritual; nesta última estaria o sofrimento propriamente dito. Isso dá margem a 

certas sugestões de sabor mais oriental, cujo mote reza que “a dor é inevitável, mas o sofrimento é 

opcional”. Mas se falamos da dor, já estamos na perspectiva moderna da questão, que considera o mal 

exclusivamente em relação ao ser humano, detectando sua presença que faz sofrer em tudo aquilo que 

impeça nossa humanização.24 Tal perspectiva tem sido, ultimamente, complementada por uma visão 

mais ecológica da realidade que recoloca em primeiro plano a relação entre o ser humano e o mundo da 

natureza.25 

 A experiência antropológica dessa presença dolorosa, cedo ou tarde, acaba desafiando a fé e a 

teologia cristãs. Nada mais compreensível. Existencialmente, o mal é custoso a todos nós. Ninguém, 

em sã consciência, abraça a dor pela dor. O mal é um incômodo essencialmente humano que levanta 

um sério problema teológico, nunca satisfatoriamente resolvido pela teologia clássica. Para se explicar 

a origem do mal – ou seja, a introdução, na criação, do pecado e de suas consequências – sempre foi 

usual no Ocidente – pelo menos, desde S. Agostinho – remontar-se a Adão. Porque pecou o primeiro 

casal humano, desde então o alimento tem sido obtido com o suor da fronte e as mulheres, no mágico 

momento de trazer à luz uma nova vida, nunca escapam da dor. Ora, Cristo, ao nos redimir, quitou 

nosso pecado para sempre – “onde o pecado abundou, a graça superabundou”. Só que, sabe-se lá o 

porquê, não eliminou as consequências do pecado. Continuamos sobrevivendo neste mundo com muito 

23 Apud E. MEDINA. La questión del mal en el pensamiento de J. L. Segundo, p. 3. 
24 Sem esquecer o sofrimento a que está sujeito todo tipo de ser vivo, vale ressaltar quão desumano pode ser 
alguém que maltrate animais. 
25 Cf. J. GEVAERT. Male, em L. PACOMIO. Dizionario Teologico Interdisciplinare, v. II,. p. 434-442 (aqui: p. 
434). 
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sacrifício; e tantos, apesar do sacrifício, nem conseguem sobreviver. Por que Deus teria organizado as 

coisas desse modo? 

 Parece claro que esse sistema explicativo não desce redondo, como se diz. Não admira, então, 

que os iluministas tenham se divertido no século 18 com o que apelidaram de “consolações infinitas” 

da religião cristã a seus devotos, isto é, “ela os consola dos males e das atribulações desta vida lhes 

ensinando que eles estão lidando com um Deus bom que os castiga para o seu bem neste mundo 

perecível, e que, por um efeito da sua ternura divina, poderia ter a fantasia de cozinhá-los eternamente 

– o que é muito consolador para os friorentos”.26 

 O problema, entretanto, já havia sido colocado pela filosofia grega 300 anos antes da ascensão 

do cristianismo. E, a bem da verdade, muito antes dos gregos, por tantos mitos e religiões ancestrais, às 

voltas com os males deste mundo e os deuses do outro; pois, como veremos, o excesso de mal sofrido 

gera equivalência no excesso de bem sonhado (deuses). Resumo contundente desse roteiro disfuncional 

é, por exemplo, a clássica proposição atribuída a Epicuro, retomada por Lactâncio no séc. III e 

reformulada por Pierre Bayle no final do séc. XVII: 

 Ou Deus quer eliminar o mal do mundo, mas não pode; ou pode, mas não quer fazê-lo; 
ou não pode nem quer fazê-lo; ou pode e quer eliminá-lo. Se quer e não pode, é impotente; se 
pode e não quer, não nos ama; se não quer nem pode, além de não ser um Deus bondoso, é 
impotente; se pode e quer – e esta é a única alternativa que, como Deus, lhe diz respeito – de onde 
vem, então, o mal real e por que não o elimina de uma vez por todas?27 

 

 Notem, porém, que a concepção de um Deus nesses moldes da objeção epicurista – a saber, 

todo-poderoso, onisciente e plenamente bom – não é inata à consciência e só veio a se desenvolver na 

história humana muito tardiamente.28 Afinal, a conexão das três afirmações que o citado dilema 

pressupõe não é espontânea (nem provável, segundo a razão filosófica): a) o mal existe; b) Deus é 

benevolente; c) Deus é onipotente. Milagre ou não, seu desaguadouro natural foi a questão básica da 

teodiceia, ou seja, como é que a existência de um deus com tais atributos pode se conciliar com a 

existência do mal? Um leitor mais impaciente poderia resolver rapidamente o dilema: “É simples; Deus 

26 BARÃO DE HOLBACH, Teologia portátil ou dicionário abreviado da religião cristã. Verbete “consolações”, p. 
76. A edição original deste ácido livro de antiteologia foi publicada em Londres em 1768. 
27 LACTANTIUS. De ira Dei, 13. 20s. Citado por C. CIANCIO. Del male e di Dio, p. 20-21. Ver também: A. 
TORRES QUEIRUGA, Recuperar la salvación; para una interpretación liberadora de la experiencia cristiana, p. 
228. Para a versão de Pierre Bayle, ver: S. NEIMAN, O mal no pensamento moderno, p. 137. 
28 Em um autêntico milagre, na opinião do ateu J. L. Mackie (Apud V. HÖSLE. Estratégias de teodiceia em Leibniz, Hegel e 
Jonas, p. 201). Mas aqui temos polêmica para muitas laudas. Filósofos como Alvin Plantinga e, agora, Antony Flew creem 
ser natural tal crença. O ônus da prova cabe ao ateísmo. Cf., apesar do desajeitado subtítulo da versão brasileira, A. FLEW. 
Deus existe; as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. Aí o autor explica porque, de combativo 
ateísta, passou a ser deísta. 
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não existe”. Porém, a solução não elimina a angústia, pois, o mal continua, por assim dizer, “existindo” 

e nos desafiando. A existência ou inexistência dos deuses não elimina o fato de que mortes estúpidas 

continuem a ocorrer ou sofrimentos inomináveis sigam nos espreitando a cada esquina da vida. 

Ademais, muita gente no passado deve ter roçado essa solução para o dilema. Porém, depararam com a 

seguinte ponderação de Boécio, filósofo dos primórdios da idade média, que assim anotou em A 

consolação da Filosofia: “Si Deus est, unde mala? Bona vero unde, si non est?”.29 

 Aliás, semelhante contraposição sistemática e alternativa entre Deus e o mal parece ser 

genuinamente moderna,30 como ilustra a retomada contundente desse dilema feita por A. Camus. Ele 

declara que “diante de Deus, mais que um problema da liberdade, há um problema do mal”. “A 

alternativa”, diz o autor de O mito de Sísifo, “é conhecida: ou não somos livres e o responsável pelo 

mal é o Deus todo-poderoso, ou somos livres e responsáveis, mas Deus não é todo-poderoso”. Fora 

dessa solução, só encontramos, segundo Camus, “as sutilezas” das várias escolas de pensamento.31 

 Sutilezas nada supérfluas, porém. Há que se ter em mente que o uso de termos como 

onipotência, onisciência e bondade, quando referidos ao termo latino Deus, requerem algum rodeio 

explicativo. Assim, um filósofo sutil como o professor de filosofia da religião da Universidade de 

Oxford, R. Swinburne, quando afirma que Deus é eterno, pessoal, perfeitamente livre e todo-poderoso, 

explica que “eterno” não significa “atemporal”, mas sem começo nem fim; ser “livre” não é “fazer 

qualquer coisa logicamente possível”, mas fazer algo que Ele decida ser melhor fazer do que não fazer; 

e onipotência não é o poder de “concretizar qualquer situação logicamente possível”32, mas é “poder 

fazer qualquer coisa que esteja no domínio das ações indeterminadas desnecessárias para este ser”33. 

 Portanto, qualquer que seja a resposta ao dilema, ela não será meramente filosófica ou 

teológica; pois, deita raízes na inadiável pergunta sobre o sentido da vida humana sobre a face da terra. 

Camus dizia que a única questão filosófica realmente importante era concernente ao suicídio: por que 

devo continuar vivo? Por que não acabar logo com tudo isso?34 

29 “Se Deus existe, de onde provém o mal? Porém, se não existe, de onde provém o bem?” (BOÉCIO. La 
consolación de la filosofía, p. 30). Sua consideração soa ainda mais admirável quando sabemos que, após tanto 
tempo encarcerado, durante o qual escreveu sua conhecida obra, acabou torturado e morto. 
30 Cf. J. A. ESTRADA. A impossível teodiceia; a crise da fé em Deus e o problema do mal, p. 33. 
31 A. CAMUS. O mito de Sísifo, p. 68. 
32 Se assim fosse, Deus só faria o bem, embora fosse capaz de praticar o mal. 
33 “Uma vez que ele é a fonte de todos os poderes reais e possíveis” (K. WARD. Deus; um guia para os 
perplexos, p. 288-292). Ver tb.: R. SWINBURNE. Is there a God, p. 5-18. 
34 Cf. A. CAMUS. O mito de Sísifo, p. 17-23. 
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 Todos os que (a) não são masoquistas, (b) não nasceram para cristo, ou para herói morto, (c) 

nem pretendem fazer carreira como filósofos, podem muito bem passar ao largo dessa aporia e 

simplesmente curtir a vida (Se o conseguirem, parabéns!).35 Mas quem quiser insistir na consideração 

antropológica do problema encontrará apoio no duro poema de E. Fried, que fala por si mesmo: 

Um cão 
que morre 
e que sabe 
que morre 

como um cão 
e que pode dizer 

que sabe 
que morre 

como um cão 
é um homem.36 

 

 Como nos sugere o poeta, a consciência é sempre consciência machucada. Consciência da 

finitude, da imperfeição, do descompasso entre a realidade e nossos desejos. Quem nasceu primeiro, a 

morte ou a consciência da morte? O fato é que só tem sentido falar de morte a partir da consciência de 

que aquela visível dissolução de nossa vida não deveria estar acontecendo. Por que esta coisa boa tem 

de desaparecer? Ou, como na letra que Vinicius de Moraes colou na melodia de Toquinho: 
Aí pergunto a Deus, escute amigo, 

Se foi prá desfazer, por que é que fez?37 

 

 Antes de encarar as prováveis respostas disponíveis, os primeiros capítulos vão se concentrar na 
apresentação dos perguntadores, isto é, qual imagem de ser humano vai-se configurando através das 
inúmeras maneiras de abordar o sofrimento, a dor e a morte? Nesse sentido, no lugar de procurar a 
adequação última dos mitos e imagens do divino com a pressuposta realidade para a qual apontam, 
partirei de uma curiosidade básica: que espécie de ser humano se constrói nos embates contra o mal? A 
percepção do mal se revela, dessa forma, em chave de leitura para uma visão antropológica que, como 
será visto, se reconstrói constantemente; é dinâmica, histórica e, portanto, cultural. Creio que tal 
esforço acolhe o que mais chamou a atenção na originalidade da teologia latino-americana. 

35 Giorgio Agamben diz algo parecido em cifra invertida e recorda a antiga máxima segundo a qual quem toma 
consciência de ser feliz já deixou de sê-lo. Agamben lê nisso uma ética superior: “Quem é feliz não pode saber 
que o é (...). Quem sente prazer de algo por encanto escapa da hybris implícita na consciência da felicidade, 
porque a felicidade, embora ele saiba que a tenha, em certo sentido não é sua” (G. AGAMBEN. Profanações, p. 
24). 
36 Cit. por J. L. RUIZ DE LA PEÑA. La muerte; destino humano y esperanza cristiana, p. 11. Apud: M. FRAIJÓ. O 
cristianismo; uma aproximação ao movimento inspirado em Jesus de Nazaré, p. 40. 
37 O verso é da linda e terrível canção: Cotidiano nº 2 (Como dizia o Chico). 
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 Isto posto, convém fazer mais uma consideração. Aqui vou articular o interesse pelo tema do 
mal com a pergunta pelo sentido. Embora o mal seja, por excelência, o sem-sentido, é justamente por 
isso que se precisa descobrir um sentido para além ou apesar das dores deste mundo, a começar pelas 
mais estapafúrdias. Como distingue B. Vergely em seu ensaio sobre o sofrimento,38 há duas acepções 
do termo sentido: como finalidade e como significação na linguagem. No primeiro caso, visa-se a 
direção correta – “para que lado fica o estádio do Corinthians?”. Uma vez conhecida, só nos resta 
segui-la; senão, podemos cometer algum erro. No segundo caso, o sentido é fruto de uma tradução – 
como dizer que “a vaca foi para o brejo” em inglês? – e o potencial de erros aumenta, pois temos maior 
margem de escolha. Como se vê, a primeira acepção enfatiza a meta; a segunda prioriza a liberdade. 
Podemos ser livres sem errar e atingir o destino correto sem nos sentirmos coagidos a fazê-lo? 
 A distinção de Vergely prepara sua abordagem do males físicos. O autor chama nossa atenção 

para dois extremos e seus consequentes riscos. O primeiro extremo consiste em conferir, a qualquer 

preço, um sentido para o sofrimento, procurando mostrar sua utilidade. Assim, o sofrimento pode ser 

um sinal ou sintoma (ponto de vista médico-científico), um indicador de nossas limitações (ponto de 

vista pedagógico), um meio de reparação dos erros cometidos (ponto de vista moral e político) ou um 

passaporte para o paraíso (ponto de vista espiritual). Para o autor, tal enfoque corre três riscos. O 

primeiro é considerar o sofrimento de fora e ficarmos indiferentes aos males cotidianos pelos quais 

todos têm de passar, algum dia (“Eu sei que dói, mas preciso extrair o tumor”. “Tirando mortos e 

feridos, todos se salvaram”). O segundo risco é ver o mal como se fosse um bem, dada a sua eficácia 

para atingir determinado objetivo. O terceiro é interiorizar tais explicações e acostumar-se com ou 

conformar-se à infelicidade.39 

 Mas ainda há o outro extremo, que deságua na expectativa de só ver algum sentido na oposição 

firme ao sofrimento. Assim, o sofrer para nada serve, a não ser suscitar o surgimento de muitas 

invenções úteis contra ele. Não se trata de justificar ou tolerar o que nos faz sofrer, mas de reconhecer o 

valor de nossas lutas contra esses males todos. Vergely é simpático (quem não seria?) a tal inversão, 

embora vislumbre também aí três riscos importantes. O primeiro é a ilusão de que basta o avanço da 

medicina ou um maior apuro moral e político para extirparmos o mal da sociedade. O segundo risco 

consiste em abandonar o sofredor sem resposta, diante da dor ou da morte invencível (“Nada mais 

pudemos fazer!”). O terceiro encerra a finalidade da vida no que Vergely chama de “corrida 

irresponsável atrás da felicidade” como finalidade da vida.40 

38 B. VERGELY. O sofrimento, p. 9-15. 
39 Ibidem, p. 43-105. 
40 Ibidem, p. 107-160. Sobre este tema, lê-se com proveito a G. LIPOVETSKY; por ex.: A sociedade pós-moralista; o 
crepúsculo do dever e a ética indolor dos novos tempos democráticos e A felicidade paradoxal; ensaio sobre a sociedade de 
hiperconsumo. 
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 Ambos as pontas são, no fundo, soluções técnicas, que veem o problema de fora, e assim o 

empobrecem; pois, ou temos de aceitar que somente o sofrimento nos libertará ou que, no porvir, nos 

libertaremos de todo e qualquer padecer. Tais discursos menosprezam uma experiência humana radical: 

a própria vida é o mistério anterior que nos envolve. Assim, o mal é, no fundo, a própria vida correndo 

o risco de não ser mais vida; e sofrer é suportar tal risco, a ele resistindo.41 Para dizê-lo sem atenuantes: 

“o mal não é fim para nada”42; só existe porque existimos nesta dimensão e condição terrena. O 

individualismo das sociedades modernas tem-nos enfraquecido diante do mal porque tantas vezes 

racionaliza tal experiência para fugir de seu peso. “Melhor não falar dessas coisas”, parece dizer. 

 Entretanto, mitos e ritos ancestrais, filosofias e espiritualidades tradicionais, têm-nos ensinado, 

pelos séculos afora, a recusar o mal e manter pacientemente o que Freud chama de “pulsão de vida”. 

Na esteira ou em oposição a tais projetos, é possível detectar cinco atitudes básicas diante da realidade 

do mal. J. Gevaert descreve a primeira delas como recusa a enxergar tal realidade e tentar iludir-se 

mediante vários tipos de fuga. Outra atitude é aceitar o sofrimento e o mal de maneira fatalista. A 

terceira, menos comum entre nós, mas reconhecida na literatura existencialista do século passado, é a 

adoção de uma rebeldia absurda e estéril. Seu contrário é a quarta atitude, praticada por quem tenta 

situar-se acima do mal com um desprezo estoico. Finalmente, há os que decidem lutar, na esperança, 

com todos os meios disponíveis, contra os efeitos e contra as causas do mal, tanto no plano individual 

quanto no estrutural.43 Cada uma delas representa uma teodiceia determinada. A teologia da libertação 

chamou-nos a atenção para o fato de que só a última atitude seria compatível com o cristianismo. Mas é 

ingênuo pensar que as demais sejam simplesmente descartáveis por alguma espécie de infusão 

iluminista. 

 

Da divisão capitular e da confissão de preferências 
 Os capítulos deste livro* pretendem, portanto, vistoriar esse legado e explicitar as atitudes a ele 

subjacentes. Na Parte I, interessa-me destacar a pluralidade de cosmovisões que subjazem às 

explicações do mal e do maligno. E assim é porque também plurais são as antropologias que as 

conduzem, isto é, as maneiras com que o ser humano entende a si mesmo e a sua relação com o outro, 

41 B. VERGELY. O sofrimento, p. 13. 
42 A. TORRES QUEIRUGA, Repensar o mal; da ponerologia à teodiceia, p. 208. 
43 Cf. J. GEVAERT. El problema del hombre, p. 292-294, apud A. G. RUBIO, Unidade na pluralidade, p. 498. 
* Refiro-me ao livro De volta ao mistério da iniquidade. Paulinas, 2012. 
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com o mundo e com os deuses. Em quatro capítulos, abordarei o que o filósofo italiano C. Ciancio 

chama de as três estratégias de remoção do mal: a estetização (arte), a consolação (religião) e a 

racionalização (filosofia).44 Assim, o primeiro capítulo partirá desta incontida necessidade de 

transformar a dura realidade, expulsando-a de nós em pinturas, esculturas, danças e narrativas. 

Socorridos, como dizia P. Valéry, pelas coisas que não existem. O capítulo seguinte considerará alguns 

modelos religiosos de teodiceia, unidos em sua ambiguidade pelo esforço de amparar nossa miséria e 

acolher nossas dores. Em termos mais duros, poderíamos dizer, com P. Berger, que “há uma atitude 

fundamental, em si mesma muito irracional, subjacente a todos eles: a atitude da capitulação de si 

mesmo ante o poder ordenador da sociedade”.45 O terceiro capítulo complementará o anterior, pondo 

em destaque a(s) resposta(s) bíblica(s) para o mal. Fechando esta Parte, o quarto capítulo revelará a 

filosofia como o lugar do mais decidido deslocamento ou justificação do mal; missão de grandeza 

admirável, apesar dos pífios resultados que nos legou em suas fracassadas teodiceias. O capítulo se 

conclui fazendo a ponte para a Parte II ao dialogar com um grupo de teístas – filósofos e teólogos ali 

representados por J. A. Estrada – cujo mote principal é o combate ao mal. 

 Uma vez pavimentado o caminho, a segunda Parte ocupar-se-á das idas e vindas da teologia 

contemporânea com relação ao mistério da iniquidade. Restringi o arco das tentativas teológicas a dois 

grupos principais: descartados os que preferem apenas a luta pragmática contra a maldade – o que não 

é nada pouco, na lida diária –, considero primeiramente aqueles que, como A. Torres Queiruga, 

recolocam a discussão no quadro de uma prévia ponerologia, para daí dar novo fôlego à teodiceia 

clássica na moldura de uma pisteodiceia (quinto capítulo); e encerro apresentando a posição dos que, 

como J. L. Segundo, aceitam o desafio de Darwin e de seus continuadores, e retomam o problema do 

mal tendo ao fundo a imagem de um universo inacabado e de um Criador que, de seu Futuro 

Absoluto46, nos atrai a todos para a sua plenitude amorosa (sexto capítulo). 

 No diálogo com os teólogos privilegiei autores que publicaram sobre o assunto na última década 

do século passado. Com isso, lidaremos com textos que podem servir como resenha e balanço 

retrospectivo do que de melhor se escreveu até então sobre o tema. Além disso, esses autores dividem 

44 C. CIANCIO. Del male e di Dio, cit., p. 7-26. 
45 P. L. BERGER. O dossel sagrado; elementos para uma teoria sociológica da religião, p. 66. Em seu contexto, a 
afirmação não é, como parece, pejorativa. Nem aqui. 
46 J. HAUGHT. Deus após Darwin; uma teologia evolucionista, p. 105-129. Na verdade, era K. Rahner quem 
falava de Deus como o “Futuro Absoluto”. Como recorda um de seus ex-alunos, Rahner afirmava, com enorme 
vigor antropológico, que “o homem levará sempre a si mesmo suficientemente a sério para jamais renunciar a 
um futuro absoluto” (M. FRAIJÓ, Dios, el mal y otros ensayos, p. 71). 
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uma simpatia crítica pela teologia da libertação e a expectativa comum de que já esteja moribundo o 

cristianismo pré-moderno que conseguiu chegar até o século 21.47 

 Enfim, seja qual for o posicionamento final do leitor, espero que este exercício possa auxiliá-lo 

em uma melhor compreensão do estado atual da questão e estimulá-lo a seguir revisitando outros 

trabalhos da recente produção teológica, porque esta é, seguramente, uma prosa para muitas luas. 

 

 

 

47 Outra maneira de ilustrar a representatividade de suas posições seria imaginar uma gradiente que vai do 
pessimismo ilustrado de Estrada ao otimismo de Torres Queiruga, numa tensa equidistância da proposta 
secundiana. Mas há que se ter parcimônia no uso de tais adjetivos, pois há sempre mal-entendidos à espreita. 
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A grande prece 
•  
•  

01/12/2012 

Quando	Antônio	entra	no	barraco, 

oito	pares	de	olhos	grudam-se	ávidos	em	suas	mãos.	

O	olhar	das	crianças	traduz	ingênua	e	ruidosa	expectativa;	

o	olhar	de	Maria,	a	esposa,	expressa	silenciosa	aflição;	

o	olhar	do	pai-velho	evidencia	infinita	e	dolorosa	compreensão.	

Hipnotizado,	Antônio	olha	também	para	as	próprias	mãos:	

Vazias!	mais	uma	vez,	vazias!	

Como	ontem,	como	na	semana	passada	–	sempre	vazias!	

Os	olhares	de	sua	gente	vão	subindo	para	o	rosto.	

Devagar,	e	como	que	temendo	o	pior,	

Contemplam,	mudos,	o	homem	da	casa.	

Os	olhares	se	cruzam	e	se	fixam	numa	dor	sem	palavras.	

Um	silêncio	pesado	envolve	o	barraco,	

um	sofrimento	tão	antigo	como	a	pobreza	revela	toda	sua	nudez.	

		

Antônio	encontra-se	desempregado	há	quinze	meses,	

Procura	“bicos”	para	sobreviver	com	a	família.	



No	momento,	vende	sorvete	no	centro	da	cidade,	

Consegue	com	isso	algumas	“migalhas”	para	as	nove	bocas.	

A	janta	de	hoje	é	arroz	puro	com	ralos	grãos	de	feijão;	

de	mistura,	meia	dúzia	de	banana	para	dividir	entre	todos.	

As	crianças	comem	em	silêncio,	

Antônio	e	Maria	comem	em	silêncio,	

o	avô,	pai-velho,	come	em	silêncio.	

E	todos	sentem,	no	fundo	das	entranhas,	

a	mordida	mais	leve,	mas	ininterrupta	da	fome;	

uma	fome	sem	idade	sem	remédio	–	herança	da	família.	

		

Ninguém	ousa	falar,	é	hora	de	dormir.	

Todos	se	amontoam	no	mesmo	cômodo,	

Em	algumas	camas	e	colchões	pelo	chão.	

Por	muito	tempo,	houve-se	ruídos:	

gente	que	se	mexe,	que	geme,	que	resmunga.	

A	fome	rói	e	o	sono	demora	a	chegar,	

até	que	o	cansaço	é	mais	forte	

e	reina	finalmente	completa	imobilidade.	

		

Somente	Antônio	e	Maria	permanecem	de	olhos	acesos.	

Quietos,	mudos	–	um	tendo	consciência	da	vigília	do	outro.	

Olhos	fixos	no	escuro,	ambos	sentindo	o	fardo	que	carregam.	

No	meio	da	noite	a	mão	de	Antônio	procura	a	mão	de	Maria;	



as	mãos	se	entrelaçam,	se	apertam,	se	acariciam.	

Imensa	ternura	invade	os	corações,	inunda	a	alma	dolorida.	

Em	silêncio	se	beijam,	em	silêncio	se	atraem,	em	silêncio	se	amam.	

Dois	pares	de	lágrimas	rolam	grossas	e	quentes,	

–	se	misturam,	se	fundem	e	se	fecundam	–	

erguendo	a	Deus	a	grande	prece	da	Esperança.	

		

Alfredo	J.	Gonçalves,	CS	

São	Paulo,	21	de	julho	de	1986	

 
 
Sobre o autor 
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Padre Alfredo José Gonçalves (Padre Alfredinho), é missionário scalabriniano, 
formado em filosofia e teologia e autor de diversos artigos sobre a Pastoral dos 
Migrantes. Possui grande experiência de engajamento com os migrantes.	
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A Oração 

 
01/12/2012 

Como	quem	lhe	sobra	tempo	e	não	sabe	o	que	fazer	com	ele, 

ponho-me	a	entrar	e	sair	de	algumas	livrarias	do	centro	de	São	Paulo,	

sem	deixar	escapar	os	velhos	sebos	com	seus	velhos	livros.	

Há	títulos	sensacionalistas	e	há	outros	de	caráter	técnico,	

há	títulos	que	surfam	na	onda	da	auto-ajuda	e	do	sagrado	

e	há	outros	dispostos	segundo	as	regras	do	marketing	e	da	publicidade,	

há	títulos	ultrapassados	e	outros	insignificantes…	

		

Mas	também	há	títulos	cobiçados:	

filosofia,	história,	crítica	literária,	economia,	antropologia,	etc.	

Quase	todos	proibitivos	pelo	preço.	

Dividido	entre	a	vontade	de	comprar	e	o	remorso	de	mais	um	gasto	dispensável,	

acabo	adquirindo	algo	sobre	sociologia	da	arte.	

Retorno	à	rua,	percorro	os	calçadões,	

cruzo	algumas	praças	e	atravesso	o	viaduto	Santa	Efigênia.	

Quase	imperceptivelmente,	encontro-me	no	largo	São	Bento.	

A	Igreja	encontra-se	aberta	e	convida-me	a	entrar.	

Acolhem-me	uma	atmosfera	de	penumbra,	música	sacra	e	mistério.	



Aos	poucos	me	dou	conta	que	não	estou	buscando	

		

descanso	para	as	pernas	ou	o	corpo,	embora	cansado.	

O	que	busco,	com	uma	sofreguidão	inconsciente	e	inconfessável,	

é	repouso	para	os	ouvidos	e	os	olhos,	para	a	cabeça	e	o	coração,	

água	viva	para	uma	alma	sedenta.	

De	fora,	como	um	rio	que	segue	o	seu	curso,	

chega	ainda	o	rumorejar	da	cidade,	

filtrado	pelas	grossas	e	antigas	paredes	do	tempo.	

Mas	ali	dentro,	pouco	a	pouco,	uma	certa	operação	química	

transforma	em	melodia	esses	rumores	polifônicos.	

		

Então	me	dou	conta	que	estou	em	oração!	

		

Pe.	Alfredo	J.	Gonçalves,	CS	

São	Paulo,	10	de	julho	de	2009	
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Já	deu	meia	noite	e	não	consigo	dormir 

A	dois	passos	de	minha	cama,	como	que	plantada	no	meio	do	quarto	

Uma	imagem	viva	teima	em	fixar	em	mim	seu	olhar	

É	Maria	de	Nazaré!	

Não,	não	é	a	mãe	de	Jesus.	

Mas	também	é	mãe.	Mãe	de	dez	filhos	menores.	

Dias	atrás	fui	visitá-la	

Mora	em	um	cortiço,	na	rua	Tomás	de	Lima,	em	pleno	coração	da	cidade	

Desta	vez,	porém,	não	cheguei	a	entrar	em	seu	cubículo	

Abraçada	a	quatro	ou	cinco	crianças,	no	portão	da	entrada	

Mãe	e	filhas	aguardavam	o	pai	que	se	aproximava	

Bêbado,	cambaleante,	tirando	a	roupa	e	xingando	

Vinha	cortando	a	rua	e	tropeçando	nos	próprios	passos.	

Muita	gente	assistia	a	cena	

Alguns	faziam	dela	um	verdadeiro	espetáculo.	

		

Então,	Meu	Deus,	vi	a	dor	de	perto	

Uma	dor	funda,	antiga	e	sem	trégua	no	rosto	daquela	mulher	

Uma	dor	de	vergonha	e	medo	no	olhar	aflito	daquelas	crianças	



Mãe	e	filhas	choravam	em	silêncio	

E	o	silêncio	doía	mais,	muito	mais,	do	que	o	choro	

Duas	pessoas	ajudavam	o	marido	e	pai	a	chegar	em	casa	

Outras	riam	disfarçadamente,	algumas	passavam	indiferentes	

E	ela,	D.	Maria,	me	olhou	em	desespero	e	perguntou:	

“o	que	é	que	eu	faço,	padre?”	

		

Agora	ela	está	ali,	a	dois	passos	de	minha	cama	

De	novo	faz	a	pergunta	e	de	novo	não	há	resposta!	

Com	uma	angústia	mordendo	o	peito,	levanto	e	venho	rezar,	

Rezar	escrevendo,	se	isso	é	possível	

E	a	imagem	de	Maria	de	Nazaré	se	torna	ainda	mais	viva,	

Seu	rosto	de	sofrimento	ganha	uma	nitidez	espantosa	

Sua	fragilidade	aparece	com	toda	força	

Vejo-a,	Meu	Deus,	nua,	só	e	desamparada	

E	vejo	outras	Marias,	Meu	Deus,	tantas	Marias!	

Marias	com	vidas	igualmente	quebradas,	

Marias	abandonadas	por	seus	companheiros	

Marias,	algumas	negras,	e	por	isso	ainda	mais	sofridas.	

		

Continuo	escrevendo	e	tento	rezar	

Mas,	como?	Onde	estás,	ó	Pai?	Por	que	permaneces	surdo?	Por	que	te	calas?	

A	dor	de	Maria	de	Nazaré,	de	suas	filhas	e	de	tantas	outras	Marias	

Essa	dor	não	Te	diz	nada?	Nada	tens	a	dizer?	



Silêncio…	

Sim,	o	silêncio	é	total	e	misterioso	

Lá	fora	a	noite	cresce	e	se	faz	mais	escura	

Aqui	dentro	cresce	a	agonia	solitária	

Agonia	que,	de	tão	presente,	dá	quase	para	tocar	

Chega	a	ser	sólida,	chega	a	doer	fisicamente	

E	saber	que	daqui	a	pouco	Valdemar,	seu	marido	

Irá	procurar	emprego	e	terminar	o	dia	pelos	bares!	

E	saber	que	daqui	a	pouco	ela,	uma	mulher	tão	frágil	

Deverá	tomar	esse	imenso	fardo	nos	ombros	e	seguir	adiante!	

E	Tu,	ó	Pai,	continuas	mudo?	Indiferente?	Num	céu	distante?	

A	noite	avança	e	a	agonia	se	faz	mais	densa.	

		

Tomo	nas	mãos	a	Bíblia	e	ponho-me	a	folhear	suas	páginas	

Procuro	um	salmo	apropriado	para	esta	hora	

Mas	onde	achar	algo	para	tanta	e	tão	profunda	dor?	

Dor	que	está	ali,	a	algumas	quadras	de	minha	porta	

E	que	se	multiplica	aos	milhões	por	esta	cidade	de	pedra	

Dor	que,	silenciosa	e	sorrateiramente	

Penetra	pelas	frestas	de	minha	janela	

E	me	faz	vir	aqui	rezar	e	escrever!	

Dor	que	a	gente	quase	pode	ver	de	tão	real	

Quase	pode	tocar	como	uma	ferida	que	teima	em	não	cicatrizar.	

		



Por	um	bom	tempo	fico	parado,	escuto	o	silêncio	

E,	coisa	estranha,	lentamente	a	agonia	vai	se	desfazendo	

De	onde	vem	esta	paz,	se	a	dor	continua	ali	a	dois	passos?	

Imperceptivelmente	sinto-me	acalmar	

Mas,	ao	mesmo	tempo,	sei	que	lá	fora	o	sofrimento	não	é	menor	

Que	paradoxo	é	esse?	Ou	será	cansaço,	falsidade,	ilusão?	

Não,	não	tenho	a	resposta:	mas,	no	escuro,	sinto	alguma	coisa	

Relembro	com	força	o	olhar,	as	mãos	e	as	palavras	de	D.	Maria	

Relembro	o	carinho	infinito	com	que	acarinhavam	a	cabecinha	das	crianças	

Relembro	a	expressão	de	um	amor	doloroso,	sim	

Mas	cheio	de	ternura	e	compaixão	para	com	o	marido	

Sim,	relembro	pequenos	gestos	de	uma	mulher	tão	frágil	na	aparência	

E	que,	neste	momento,	me	parece	tão	forte	e	destemida	

Vejo-a	novamente	ali,	na	minha	frente	

É	a	mesma	Maria	de	Nazaré,	mas	é	já	outra!	

Alguém	que	se	ergue	com	um	vigor	incomum	e	outra	vez	me	fixa	

Mas	agora	não	há	mais	perguntas	em	seu	olhar	

Não	há	desespero,	não	há	solidão	

Há,	isso	sim,	uma	valentia	tenaz	e	subterrânea	

O	bater	surdo	de	um	coração	que,	apesar	de	tudo,	teima	em	viver	

Sinto-a	ainda	franzina	e	encurvada	pelo	sofrimento,	sim.	

Mas	sua	fraqueza	explícita	irradia	uma	luz	oculta	

Brilham	seus	olhos,	trabalham	suas	mãos,	caminham	seus	pés	

E	toda	ela	respira	um	oxigênio	novo	e	cheio	de	vida.	



		

Volto	às	páginas	da	Bíblia	

Aqui	e	ali	leio	trechos	desconexos.	

Paro	de	escrever	e	ponho-me	a	caminhar	de	um	lado	para	o	outro	

Onde	estão	as	interrogações,	antes	tão	veementes?	

E	então	pressinto	a	misteriosa	pedagogia	de	Deus:	

A	nenhuma	pergunta	respondeu	diretamente,	

Silenciou,	apenas	silenciou!	

E	no	silêncio,	com	imensa	sabedoria	

Forçou-me	a	voltar	à	cena,	à	D.	Maria	e	a	tantas	outras	Marias	

Fez-me	ver	que	ali	mesmo,	no	meio	do	mais	profundo	sofrimento	

Com	o	fio	oculto	de	uma	dor	que	já	dura	séculos	

As	mulheres	vão	tecendo	a	esperança	da	vida	

Sim,	Pai	querido,	uma	vez	mais	a	oração	me	devolve	à	realidade	

Procuro	a	montanha	e	Tu	me	reconduzes	à	rua	

Busco	mar	calmo	e	Tu	me	lanças	em	meio	à	tempestade,	

Tento	um	refúgio	e	Tu	me	apontas	o	cotidiano	

Mas	não	me	deixas	só,	Tua	luz	faz	ver	veredas	escondidas!	

		

A	madrugada	se	aproxima,	o	dia	já	vem	perto	

Deus	permanece	silencioso,	mas	agora	sua	presença	me	envolve	

É	hora	de	voltar	à	cama	e	procurar	dormir	um	pouco	

Eu	Te	agradeço	Pai	por	esta	…	Oração?	

		



São	Paulo,	01	de	março	de	1992	
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O presente trabalho é um ensaio sobre a interpretação de símbolos religiosos de uma 

obra de ficção-fantasia intitulada As crônicas de gelo e fogo, de George R. R. Martin. A 

partir de leituras dos dois primeiros volumes da obra e de outras obras oferecidas na 

disciplina Literatura e Religião, pretende-se analisar a obra em duas vertentes: 

primeiramente, descrever-se-á a posição social e cultural do universo fantasioso de 

Westeros e como as diferentes religiões desse mundo são formadas, suas origens em outras 

regiões e como se relacionam entre si e com as construções políticas vigentes na época do 

final do segundo volume da obra. Em segundo lugar, será produzida uma análise literária e 

acadêmica, tanto da obra em si quanto das simbologias criadas por ela, análise baseada na 

obra e na teoria de Alfonso López Quintás e de Gabriel Perissé. Tal interpretação valer-se-á 

das teorias citadas para aferir e contemplar posições, pensamentos e verdades que se tenta 

apresentar através da obra de fantasia. 

Westeros: social, político e cultural 
Westeros é um continente fictício, criado pelo autor George Martin como o centro das 

histórias narradas na obra As crônicas de gelo e fogo. No período em que as obras se 

iniciam, o país se encontra num período longo de uma paz contínua e esperada, após a 

queda do antigo regime e a subida ao trono do novo rei, Robert, da casa Baratheon, 

primeiro de seu nome, no ano de 238AL.2 Há dezessete anos, o antigo rei, Aerys Targaryen  

1 Mestrando do departamento de Ciências da Religião da PUC-SP. 
2 After Aegon´s Landing (depois da chegada de Aegon Targaryen ao trono e da expulsão dos 

selvagens). 
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II, conhecido como o rei louco, foi derrotado em batalha pelas forças unidas do Sul, tendo 

os Baratheon como principal líder, e do Norte, com a casa Stark, de Winterfell, à frente. 

A cidade de Porto Real foi tomada pelas forças oposicionistas, o rei louco foi morto 

por um membro de sua própria guarda real, Jaime Lannister, e, assim, o líder da revolução 

recebeu a coroa e sentou-se no Trono de Ferro. Começava o reinado do rei Robert, o novo 

protetor do reino, ungido com o óleo dos Sete, pelo grande Septão de Baelor, o maior dos 

templos da Fé em Westeros. 

Cinco anos mais tarde, Lorde Baelor Greyjoy, da ilha de Pike, decide que o reinado 

de Robert não era bom o suficiente e assim declara a independência de Westeros e dos Sete 

Reinos. Para conter a rebelião, o rei envia seu amigo e irmão de armas, Lorde Eddard Stark, 

senhor de Winterfell, na expectativa de que Pike não fosse forte o suficiente para conter o 

poderio do Norte. De fato, Pike cedeu e a rebelião foi contida. 

Em 298AL, o rei Robert indica Lorde Eddard como seu conselheiro e vice-rei, 

conhecido em Westeros como o Mão do rei. Lorde Eddard, tendo estabelecido residência 

em Porto Real devido à sua nova função, começa a perceber que há uma rede de intrigas na 

cidade, que pretende tirar o rei do trono. Algum tempo depois, o rei é morto e seu filho 

mais velho, Joffrey, toma seu lugar. Eddard questiona a condição do sucessor de Robert, 

alegando que Joffrey, junto com seus dois irmãos, eram filhos bastardos da rainha regente 

Cersei Lannister e de seu irmão, o regicida, ficando, assim, impossibilitado de assumir o 

trono como descendente direto do antigo rei. 

Sem provas para creditar sua acusação, Eddard é tido prisioneiro por traição contra o 

trono e o rei por direito, Joffrey Baratheon. Mais tarde, Eddard é morto pela guarda real, 

fazendo com que qualquer tentativa de reconciliação entre as casas Stark e 

Lannister/Baratheon fosse possível. 

O continente de Westeros, a partir do momento da queda do rei Robert, divide-se e 

cada senhor de terras assume uma condição de monarca, tendo em vista a posse do Trono 

de Ferro e o poder sobre os Sete Reinos. Nessa disputa estão cinco autoproclamados reis: 

Joffrey Baratheon, o “bastardo”; Renly Baratheon, irmão mais novo de Robert; Stannis 

Baratheon, segundo irmão de Robert; Balon Greyjoy, senhor da ilha de Pike; Robb Stark, 

filho de Eddard e senhor do Norte. Existe, ainda, mais uma possível sucessora do trono, que 

se encontra no momento fora do continente, além do mar estreito. É Daenerys Targaryen, 
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herdeira direta de Aerys Targaryen II. No presente trabalho, a região fora de Westeros não 

será analisada, por questão de logística e relacionamento e por não estar envolvida 

diretamente com os conflitos presentes nos dois primeiros volumes da obra. 

Aqui se encontra o foco da narrativa que se vai analisar e estudar. Os cinco reis em 

conflito, em busca de poder, com suas crenças e simbologias atrás de si, cada uma 

creditando valores e significâncias aos motivos de cada senhor de terras. 

As religiões: os Sete, os deuses antigos, o deus da 
luz, o Deus Afogado 

O continente de Westeros, com a chegada de Aegon Targaryen, foi conquistado e 

dividido em Sete Reinos. São eles: o Reino do Norte, o Reino do Vale e do Céu, o Reino 

das Ilhas e Rios, as Terras do Oeste, as Campinas, as Terras da Tempestade e Dorne, que 

passou a fazer parte do Reino de Westeros dois séculos após a conquista, por um contrato 

de casamento. Os Sete Reinos são governados por grandes famílias, chamadas casas, que 

controlam a região a partir de seus próprios costumes, mas unificados num grande reino. 

Entretanto, com a queda do rei e a disputa em aberto pelo trono, os reinos se encontram 

também separados, divididos pelo controle local dos grandes senhores. 

A religião oficial e mais difundida do Reino de Westeros, já antes da conquista de 

Aegon, é a chamada Fé dos Sete. Foi trazida pelos Ândalos há mais de mil anos. Ela se 

constrói sobre uma base teísta, onde uma entidade suprema é tida como a origem de tudo e 

todos, e é venerada como um Deus que rege as forças naturais, mas que não nega a ação 

positiva dos processos mundanos na construção e manutenção da existência. Vista 

superficialmente, a Fé dos Sete pode até ser considerada politeísta, já que possui sete 

imagens de veneração, em que cada uma é honrada e convocada com orações e pedidos 

distintos uns dos outros. Entretanto, como afirmam os septões durante a obra, os Sete são 

formas de uma única entidade suprema e criadora. Dessa forma, pode-se enquadrar a Fé dos 

Sete como um monoteísmo. 

Os “Sete” correspondem às sete imagens da entidade suprema da fé. São eles: a mãe, 

o pai, a donzela, o guerreiro, a velha, o ferreiro e o estranho. Cada uma dessas imagens do 

sagrado corresponde a uma de suas influências no mundo. As mães que possuem filhos em 

batalha ou que morreram rezam para a imagem da mãe, pedindo proteção, agradecendo por 
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uma graça ou pedindo consolo numa hora difícil, além de representar a fertilidade. Os pais, 

e também os reis e senhores de terras, rezam ao pai, representante da justiça, para pedir 

conselhos, julgamento e legitimidade em suas decisões. A donzela representa a virtude e a 

inocência. O guerreiro representa coragem, força e ofício na batalha, recebendo orações 

antes das grandes lutas, principalmente. A velha carrega consigo uma lanterna, representa a 

sabedoria e é uma guia em momentos difíceis. O ferreiro é a imagem da habilidade no 

trabalho, destreza e aptidão para trabalhos manuais. Por fim, o estranho se destaca das 

imagens anteriores, pois representa a morte, o desconhecido e os degredados, que se 

identificam com ele. 

Templos da Fé estão espalhados por todo Westeros, tendo como centro religioso a 

cidade de Porto Real, que, desde a conquista de Aegon, foi transportada de sua região 

originária para a capital política do reino. Os templos e as representações artísticas das 

imagens dos Sete que se encontram dentro deles, em diferentes partes do continente, são 

construídos e modelados de maneira a caracterizar, além da própria religião, a cultura local. 

Os templos são chamados de septos. Septos que se encontram em pequenas cidades ou 

vilas, por exemplo, são simples, com imagens pouco elaboradas das imagens da Fé. Por 

outro lado, o Grande Septo de Baelor, em Porto Real, é todo elaborado, ornamentado de 

metais preciosos e com grandes vitrais, com as imagens dos Sete. Outro dos símbolos 

importantes da Fé é a estrela de sete pontas, como imagem estilizada dos Sete. 

A Fé dos Sete, sendo a religião oficial do reino, está intimamente conectada e 

relacionada com as estruturas sociais, culturais e políticas, afirmando sua legitimidade na 

salvaguarda da moral, da ética, dos bons modos e dos ritos, como casamentos e coroações. 

Todos os casamentos e coroações em Westeros eram ritualizados dentro das diretrizes da 

Fé, utilizando simbologia religiosa para outorgar as faculdades verdadeiras que serão 

oferecidas aos homens e mulheres. 

Antes da Fé dos Sete, em Westeros a religião que permeava quase toda a região do 

continente, principalmente o Norte, era a crença no que ficou conhecido como os deuses 

antigos. Os primeiros homens que povoaram Westeros começaram a creditar valor e 

significância sobrenatural às formas da natureza, como as árvores, as pedras, os rios e os 

animais. Além dos próprios colonizadores iniciais, os chamados filhos da floresta possuíam 

também a mesma crença em simbologias religiosas relacionadas à natureza. As crenças dos 
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primeiros homens podem ser consideradas um animismo, uma concepção religiosa baseada 

na argumentação de que se existe uma alma comum, uma metaimagem do mundo, que 

habita outra existência, mas que tem relação contínua e visível no mundo visível. A crença 

nos deuses da floresta não possui ritos marcados, escritos sagrados nem a figura de um 

sacerdote ou qualquer classe de clérigos. Entretanto, os chamados videntes verdes são 

considerados fora da sociedade, como um xamã, por terem a capacidade de recitar temas 

sagrados e rituais e conversar com as formas naturais. Os videntes verdes são cridos super-

humanos, sendo chamados de troca-peles, ou transfiguradores, tendo a capacidade de ir e 

vir entre o mundo dos homens e o mundo da natureza. Na obra, Bran Stark diz que “um em 

mil homens nasce troca-peles e um em mil troca-peles nasce um vidente verde”. 

Um dos importantes símbolos da crença nos deuses antigos são os salgueiros brancos 

com faces esculpidas em seu tronco. Acredita-se que foram os videntes verdes que 

esculpiram as faces em todos os salgueiros, chamadas de árvore-coração. As faces são 

esculpidas sobre o tronco branco da árvore e pelos cortes e protuberâncias dos rostos 

escorre a seiva vermelha, característica das árvores-coração. Muitas dessas árvores foram 

cortadas tanto pelos primeiros homens quanto por Aegon, o conquistador, ao tentarem 

conter e destruir a crença antiga. Entretanto, ainda em alguns lugares a crença persiste. Em 

Winterfell, capital do Reino do Norte, a crença nos deuses antigos ainda é forte, até mesmo 

superando a Fé dos Sete. 

Outra localidade onde a Fé dos Sete não é proeminente são as chamadas Ilhas de 

Ferro, da capital Pike. Nas ilhas, com a chegada da Fé, em vez de os conquistadores 

imporem a crença aos ilhéus, resolvem aceitar e converter-se à seita do Deus Afogado. Essa 

entidade é um deus terrível que habita o mar e condiciona a vida dos homens à chamada 

maneira antiga, um modo de ser que se baseia na dura vida nas ilhas, pregando que os 

nascidos do ferro (que nascem nas Ilhas de Ferro), devem ser duros como pedra, mortais 

como o mar e abrasivos como o sal. O Deus Afogado vive por toda a existência, navegando 

os mares em busca e em conflito eterno com seu arqui-inimigo, o Deus da Tempestade. Os 

sacerdotes e pregadores da crença são chamados de homens afogados por serem afogados 

literalmente e ressuscitados logo em seguida para que possam exercer a função de 

agenciadores do Deus Afogado. Como rito de iniciação, os bebês recém-nascidos são 
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também batizados nas águas salgadas do mar, como forma de saudar a deidade e de 

construir o novo homem de ferro. 

Os rituais de afogamento também são realizados nos acontecimentos de morte, seja 

natural, seja em batalha. A mitologia do Deus Afogado e do Deus da Tempestade é apenas 

apreciada pela população das Ilhas de Ferro, não tendo nenhuma ocorrência nas outras 

regiões de Westeros. 

Quando do inicio da disputa pelo trono, com a morte do rei Robert, seu irmão Stannis 

logo percebeu que poderia recuperar seu lugar de destaque, como herdeiro legítimo do 

trono. Para isso, o senhor de Ponta Tempestade une forças com uma sacerdotisa de uma 

religião desconhecida por grande parte do povo de Westeros. A sacerdotisa vermelha, como 

é conhecida, prega a crença no senhor da luz. Interessante: uma característica fundamental 

dessa crença é o uso de um nome próprio para identificar a deidade, que se chama R’hllor. 

R’hllor também é conhecido como o senhor do fogo, coração de fogo e senhor da luz e 

sombra. Como pode ser visto pelas denominações, os principais símbolos dessa crença são 

o fogo e a luz. Vinda de Essos, um continente do outro lado do mar estreito, a crença no 

senhor da luz não obteve êxito em sua pregação em Westeros. Apesar disso, Stannis alia-se 

e converte-se a essa religião, rompendo com a antiga tradição de Ponta Tempestade da 

adoração dos Sete. 

De uma forma semelhante à crença no Deus Afogado, a religião de Essos também 

percebe o universo a partir do conflito de duas entidades de poderes super-humanos. 

Entretanto, diferentemente, a crença no senhor da luz percebe o conflito numa noção 

maniqueísta entre o bem supremo e o mal supremo, este último representado pelo Deus 

cujo nome não deve ser proferido, senhor do gelo, do frio e da escuridão. Sobre o Deus 

Afogado, não é citada nem mencionada sua índole, bondosa ou maldosa, o que leva a crer 

que o conflito não é bipolar, mas interpretativo. 

Símbolos religiosos e suas correlações com as 
religiões da Terra 

A mais importante e enraizada religião de Westeros apresenta vários símbolos e 

significantes que se assemelham, não coincidentemente, com crenças religiosas da Terra. 

Não irei dividir as religiões da obra de fantasia e da obra da vida em verdadeiras ou falsas. 
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Ambas as realidades são verdadeiras, tendo em vista que são reais. Ou seja, no momento 

em que são imaginadas, passam a fazer parte de uma realidade universal, que se apresenta 

interior à mente humana. 

Assim, a Fé dos Sete, primeiramente, relaciona-se, obviamente, à Fé cristã, até a 

Idade Média. A época das conquistas, da Inquisição e das imposições do grande poder 

religioso assemelha-se ao período destacado da análise da obra de George Martin. Houve a 

conquista e a tomada de Westeros pelos Ândalos e a consequente expulsão e perseguição 

dos filhos da floresta, que possuíam suas mitologias animistas. O período entre a conquista 

de Westeros até a tomada do trono por Joffrey tem uma imensa semelhança com as origens 

do Cristianismo, como uma religião periférica, seu crescimento e a grande influência que 

gerou no mundo, ao menos até o Iluminismo. As guerras de reconquista e as grandes 

navegações do século XVI também apresentam analogias na obra, com os conflitos entre 

civilizados e bárbaros naturalistas. Houve também grande perseguição aos sacerdotes 

vermelhos, por serem acusados de se utilizarem de práticas fora da moral da Fé dos Sete em 

seus rituais, como o sacrifício de animais e até mesmo de seres humanos. Aqui outra 

analogia, referente à caça às bruxas, na Idade Média. 

Além disso, o número sete também é visto de maneira surpreendente durante a obra. 

Sete são os reinos, sete são as imagens do sagrado, sete são os cavaleiros membros da 

guarda real. O sete corresponde ao número da perfeição, muito utilizado como símbolo para 

religiões diversas. 

A crença dos filhos da floresta apresenta certa concomitância de significantes, indo 

desde os nativos sul-americanos pré-colombianos, passando pelos mesoamericanos e norte-

americanos, até mesmo os povos nórdicos anteriores à queda do Império Romano do 

Ocidente. A crença no animismo natural é um fator de relação interessante, já que, em fins 

do século XIX e início do XX, estudos de antropologia, sociologia e história apresentavam 

categorias de pensamento em que a religião seria o degrau central de uma escalada 

evolucionista, acima da magia, mas ainda abaixo da tecnologia, como os de Leach e Frazer. 

Durkheim mostra também que dentro da própria categoria de religião havia níveis de 

complexidade, sendo as crenças animistas as mais inferiores, tendo como base os povos 

aborígenes da Austrália como membros indiscutíveis de uma complexidade mínima. A 

partir desses estudos, a tese de que sociedades mais complexas deveriam subjugar as menos 
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complexas toma conta do pensamento de colonizadores e conquistadores, fazendo com que 

a relação entre europeu e nativo fosse de submissão ou destruição. O mesmo se percebe na 

obra quando se credita o termo “bárbaros” tanto aos filhos da floresta quanto a vários 

outros povos fora de Westeros. Para conter os bárbaros do Norte foi construída uma 

muralha de gelo e pedra, com três fortes que protegiam o reino. Ali se mantinha a chamada 

Patrulha da Noite, força de resistência. Seus membros eram antigos ladrões, desertores ou 

bastardos, que recebiam a graça de morar no extremo norte de Westeros em vez de 

perderem a vida. 

Camponeses mal-humorados, devedores, caçadores furtivos, violadores, ladrões e bastardos 

como você acabam todos na Muralha, à espreita de gramequins e snarks e todos os outros 

monstros contra os quais a sua ama de leite lhe preveniu. A parte boa é que não existem 

gramequins e snarks e, portanto, o trabalho pouco perigo oferece (Tyrion Lannister a Jon 

Snow, na Muralha. Martin, 2011, p. 93). 

Força de resistência que não teve muito impacto nas Ilhas de Ferro. A crença no Deus 

Afogado ainda permanece forte, mesmo que apresente uma mitologia e cosmologia 

totalmente diferente daquela da Fé dos Sete. A bipolaridade universal da crença no Deus 

Afogado e em sua antítese, o Deus da Tempestade, remete ao que Mircea Eliade nos diz 

sobre o Caos e o Cosmos. Em suas palavras: 

O que caracteriza as sociedades tradicionais é a oposição que elas subentendem entre seu 

território habitado e o espaço desconhecido e indeterminado que o cerca: o primeiro é o 

“mundo”, mais precisamente “o nosso mundo”, o Cosmos; o restante já não é um Cosmos, 

mas uma espécie de “outro mundo”, um espaço estrangeiro, caótico, povoado de espectros, 

demônios, “estranhos”. [...] tem-se de um lado um “Cosmos” e de outro um “Caos” (Eliade, 

2008, p. 32-33). 

Ou seja: tem-se de um lado o produto social e cultural significante que corresponde a 

uma moral, aos costumes e ao modo de vida, representados por uma cosmologia, que está 

em constante conflito com aquilo que não faz parte desse mundo codificado, que é estranho 

e que não está adequado a ser seguido. Não é um confronto maniqueísta entre um bem e um 

mal, mas sim, interpretando Eliade, é o conflito eterno entre o compreendido e o 

desconexo. É o Deus Afogado, o Cosmos, que rege os modos, que recupera os mortos e que 
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deve ser honrado pelo sucesso nas navegações; em contrapartida, o Deus da Tempestade é 

aquele que não tem forma, não se sabe onde habita, é o senhor da destruição e, 

propriamente, do Caos. 

A proteção e as reverências ao mar também apresentam correlação com as crenças e 

cosmologias insulares de religiões comuns a nós, como o Cristianismo católico do 

arquipélago dos Açores ou a reverência e correlação de significantes marítimos aos santos 

do litoral brasileiro. 

Theon raramente rezava, e ponto. Mas isso não era algo que pudesse confessar a um 

sacerdote, mesmo ao irmão do pai. [...] Erguendo o odre, tirou-lhe a rolha e apontou um fino 

jorro de água do mar para a cabeça de Theon. O fluxo de água ensopou seu cabelo e correu 

pela sua testa até os olhos. [...] Sentiu nos lábios o sabor do oceano. — Que Theon, seu servo, 

renasça do mar, como o senhor renasceu – entoou Aeron Greyjoy. — Abençoe-o com o sal, 

abençoe-o com a pedra, abençoe-o com o aço. Sobrinho ainda conhece as palavras? — O que 

está morto não pode morrer, Then respondeu, lembrando-se (Aeron Greyjoy e Theon 

Greyjoy, num rito cerimonial de iniciação. Martin, 2010, p. 117). 

Por último, R´hllor, o deus da luz, corresponde a uma crença que mistura algumas 

significâncias de varias modalidades de ritos e cultos. Primeiramente, poderíamos dizer que 

corresponde a uma religião monoteísta, por particularizar o culto a uma única entidade, 

nominada, que é o criador do mundo e influenciador da vida humana. Entretanto, apresenta 

uma peça que liga essa crença àquelas chamadas por Eliade de “tradicionais”. Existe aqui 

um conflito entre dois polos super-humanos, que batalham pelo poder e pelo controle do 

universo, até que um messias se apresente e termine a disputa. Essa imagem apresenta outro 

critério na interpretação. O messias deverá surgir no meio dos homens, mas não é o filho de 

Deus, como Jesus é. Não se apresenta também como um mensageiro da Palavra de Deus, 

como foram Moisés e Maomé. 

A profecia diz que será uma hierofania de um herói mítico, que brandirá uma espada 

mágica, chamada Luminífera. A lenda conta que a espada foi forjada para expulsar a 

escuridão do mundo. Ela foi forjada três vezes, pois nas duas primeiras vezes ela se 

quebrou. Na terceira forja, Azor Hai, o herói, que fez a lâmina das fogueiras sagradas do 

Templo do Deus da Luz, enfiou a espada fumegante no coração de sua esposa, o que fez 

com que seu sangue, sua alma e sua coragem penetrassem na espada. A profecia se iniciaria 
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com um sinal dos céus, representando a Luminífera. Esse sinal é o cometa vermelho que 

surgiu nos céus de Westeros. 

Âmbitos do real: diálogos dentro e fora da obra 
“Agir de forma criativa significa receber ativamente possibilidades fecundas no 

intuito de dar origem a algo novo que encerra um valor” (Quintás, 2004, p. 19). Essas são 

as palavras de Alfonso López Quintás quando discorre sobre a criação de universos do real, 

âmbitos de verdade a partir da criatividade. A criação literária é uma expressão de fatores 

criativos agregados dentro do consciente do autor. Esses fatores são recebidos durante a 

vida do autor através do diálogo, do relacionamento, das formas de pensar com rigor, 

pensar além da superfície. Assim, a criação literária não é simples contar de história, com 

uma narrativa estruturada, com personagens e enredos coerentes e uma organização 

comprometida em formatar essas imagens numa linha progressiva que se inicia e se encerra 

num abrir e fechar de páginas. Segundo Quintás, a criação literária é muito mais que isso. 

O valor da literatura na vida humana é essencial para que se perceba as recriações e 

ramificações dos estímulos recebidos pela compreensão rigorosa do conhecimento humano. 

Os estímulos geram, ou deveriam gerar, uma compreensão de que não são dados, não se 

recebe uma “caixinha” de significados prontos ab origine, só tendo a necessidade de serem 

escoados pelas ventas do corpo humano, como a língua, o verbo e o próprio corpo, como 

linguagem estética. 

A expressão literária humana é uma forma de recriar, reinventar e reformar o que foi 

aderido à sua forma de ser. É esse o cerne do método de Quintás, chamado de lúdico-

ambital. O que esse método quer mostrar é que, mais do que criar leis e normas, Quintás 

deseja que saibamos compreender essas leis e normas, que saibamos utilizá-las em nosso 

favor e que façamos bom uso dessas leis, para que o fim não seja um simples final. O 

âmbito de Quintás é uma realidade dinâmica que dialoga e cria novas realidades. 

Uma realidade é o universo fantasioso, que existe dentro do multiverso da literatura. 

Como o poema, a literatura fantasiosa torna realidade material em âmbitos reais, que se 

relacionam e dialogam, criando realidades que também passam a relacionar-se e a ser 

agentes da criação e da invenção. Tomemos a obra em questão do trabalho, As crônicas de 

gelo e fogo. Aqui a fantasia não é mera invenção primordial, provinda do zero. As 
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realidades que existem em volta da obra criam os âmbitos para que façam da fantasia uma 

realidade, uma verdade. 

De que forma o autor criou tantas e tão verídicas religiões dentro de um universo 

também inventado? Pelo diálogo com os âmbitos que já existiam, criando e recriando 

realidades. As realidades são dinâmicas e produzem possibilidades para a ação. Dessa 

forma, a ação criadora não é mera invenção desconexa, mas um contexto criado sobre um 

diálogo com realidades. A fantasia, como mostrado anteriormente, possui inúmeras 

reverberações provenientes das realidades que já existem em nossas vidas. 

A criação passa por esse processo de reverberação de diálogos com realidades. Do 

mesmo modo ao interpretar uma produção literária. A interpretação, como Quintás deixa 

bem claro, pode ser feita de duas formas: superficialmente, como um objeto, como uma 

“coisa”, não produzindo diálogo, mas apenas averiguando os significantes que se 

apresentam em determinada obra; ou profundamente, com um modo rigoroso de pensar. 

Esse modo rigoroso de pensar é o diálogo com a obra, saber comunicar-se através da 

linguagem com que a obra fala com o espectador. Sabendo utilizar essas regras, sabendo de 

que forma funciona a obra literária, pode-se interpretá-la de forma profunda, rigorosa. 

Ao tentar interpretar a obra fantasiosa superficialmente, a primeira conclusão a que se 

chega é que é uma obra de ficção, de falsidade. Essa apresentação pura e simples de uma 

conclusão toma uma posição de dominação, de imposição de um fim. Como no conto 

Palomar, de Italo Calvino, o pesquisador deseja impor sua visão, deseja, ainda mais, que 

essa visão não seja apenas aceita, mas que seja a única possibilidade de compreensão 

daquele artefato arqueológico. Aqui não há diálogo, mas controle. 

Quando se dialoga com a obra, por outro lado, percebe-se que ela também tem algo a 

dizer. O autor quer dizer algo pela obra, seja uma crítica ao sistema de governo americano, 

que o envolve, seja uma intuição sobre uma possibilidade de que o entendimento entre os 

povos poderia nos dirigir à paz, seja para que, com toda a gama de religiões criadas dentro 

da obra, se inicie uma troca de impressões sobre ateísmo, agnosticismo e religiosidade. 

Quintás não quer que cheguemos ao fim da discussão, mas que saibamos dialogar na 

jornada do diálogo. 
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Fantasia religiosa e religião fantasiosa: 
níveis da compreensão 

O diálogo é o que reinventa o que vivemos, em outros tipos de linguagem. O diálogo 

cria a arte, a filosofia, as teorias antropológicas, as lendas urbanas e as crenças religiosas. 

As religiões são sempre permeadas de escritos e saberes compartilhados por uma 

comunidade, nação ou grupo, que se comunica através ou por incentivo delas, que sabe 

traduzir seus métodos e sabe que essas crenças são âmbitos de realidades. 

É fato que toda religião é criada, inventada, nos termos de Roy Wagner, como um 

construto cultural de termos e significações para impulsos e estímulos externos e internos, 

individuais e coletivos. Ainda assim, é fato também que, sendo criada, ela é fruto de um 

âmbito de realidade, seja cultural, seja natural, que estimula nosso pensamento a 

compreender e traduzir esses estímulos em linguagem pertinente, segundo cada meio. 

Assim, se toda religião é criada e se toda religião é fruto de um diálogo com o real, é fato 

também que toda religião, desde seus mitos de origem, até seus dogmas e normas, passando 

pelos ritos e performances, é também âmbitos reais, que criam diálogo, que projetam uma 

compreensão do que não se compreende, através de uma linguagem inteligível. 

Não como conclusão, mas como uma renovação para o diálogo, podemos ver que, 

como a arte, a religião é uma produção de troca de saberes e reestruturação de significantes 

para uma tentativa de produzir novos diálogos. Ao menos em teoria. 

Interpretação dentro do que é interpretado 
A obra literária permite que interpretemos e conversemos com diversos níveis de seu 

organismo. Como interpretação superficial, veríamos que é uma obra de ficção fantasiosa, 

que se passa num universo que não existe, com diversos personagens e com uma extensão 

imensa. Num nível mais profundo, veremos que as tramas são politicamente intricadas, que 

os personagens são complexos, não demonstrando sua verdadeira face logo de início, e que 

algumas estruturas sociais e culturais lembram um pouco as que existem de fato. Entrando 

em um nível ainda mais profundo, poderíamos analisar simbolicamente as religiões que 

existem em Westeros como formas caricatas ou irreais das religiões que existem no mundo 

real, sabendo, a priori, que uma religião é também uma fantasia imaginada. Ora, Benedict 
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Anderson afirma que toda comunidade, grande ou pequena, é imaginada. O fato de ser 

imaginada tira alguma das condições de realidade de uma comunidade? 

Se conseguirmos ver as religiões de Westeros como fundamentos para um diálogo, 

como âmbitos interpretativos, com significâncias e reproduções culturais, aí sim nos 

lembraríamos das religiões da Terra, poderíamos, então, compará-las e, assim, iniciar outro 

diálogo, incentivado pelas reverberações comuns que existem entre a Fé dos Sete e o 

Cristianismo católico. O diálogo não é um fim em si, mas um fomento à jornada de 

entendimento, compreensão, respeito e criatividade humana. 
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Breve laudatio in honorem 
João Batista Libanio 

Edward Neves M. B. Guimarães1 

Considerações iniciais 
Experimentei refinada alegria com o convite da Soter para, nesta noite especial, 

proferir breve laudatio a João Batista Libanio. Não se trata, simplesmente, de evento da 

celebração de seus 80 anos de vida ou gesto de gratidão a quem foi o primeiro presidente da 

Soter, mas, sobretudo, de momento solene para expressar, publicamente, admiração e 

reconhecimento pelo testemunho cristão e pelos significativos serviços prestados, de modo 

especial, como teólogo, escritor e mestre do “Caminho”. 

Proferir breve laudatio, em quinze minutos, a figuras caleidoscópicas, multifacetadas 

e fecundas como Libanio revela-se tarefa simultaneamente simples e complexa. Simples 

porque facilmente percebemos a beleza e variedade de seus feitos: livros, artigos, 

conferências, palestras, aulas, orientações, homilias... Complexa porque, diante da 

dificuldade em conseguir sistematizar sem perder-se nas incontáveis qualidades e ser 

tomado por aquela sensação de incompletude, somos chamados a usar o critério da 

qualidade, tarefa de engenhoso desafio devido ao peso incontornável da subjetividade de 

quem a executa. 

Ainda nessas considerações iniciais, ponderando entre os muitos títulos que poderia 

aqui utilizar – presbítero, vigário, professor, orientador de estudos, orientador espiritual, 

1 É membro da Soter - Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Possui Graduação em Filosofia (1991) e 
Teologia (1996) pela FAJE, Licenciatura em Filosofia (2002) pela UFMG e Mestrado em Teologia 
Sistemática (2006) pela FAJE. Atualmente é professor de Cultura Religiosa e Filosofia na PUC-Minas, onde 
participa da Pastoral na Universidade e coordena o CESTEP - Centro Superior de Estudos Teológicos e 
Pastorais. É professor de Teologia e participa da coordenação do Curso de Teologia Pastoral no Centro 
Loyola de Espiritualidade, Fé e Cultura. É professor de Teologia no Instituto Regional de Pastoral 
Catequética. 
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pastoralista, religioso jesuíta, assessor, conferencista, escritor, teólogo, mestre, doutor, 

sábio, testemunha, amigo, dentre tantos outros possíveis... –, escolhi o que julgo melhor 

expressar, com fidelidade, a pessoa do Libanio: “mestre amigo”. 

Entendo o termo “mestre” como aquele que tem a autoridade reconhecida pelo 

testemunho coerente de viver o que ensina; e, sobretudo, mestre é aquele que faz de sua 

vida e de seu labor serviço ou auxílio para que o outro se eduque e cresça enquanto pessoa. 

Sei que muitas das atuais práticas acadêmicas e religiosas configuram-se dissonantes, mas 

considero que não se pode compreender um mestre, que faça jus a esse título, sem que este 

seja simultaneamente amigo, ou seja, que, como Libanio, cultive a proximidade, o cuidado 

amoroso, a ternura e o afeto pelos discípulos. 

Libanio, de fato, é “mestre amigo” em, sobretudo, três dimensões que se entrelaçam: 

I. Mestre amigo da formação intelectual 
A vocação e a dedicação do Libanio à vida intelectual produziram muitos frutos 

suculentos e saborosos, entre os quais julgo merecer destaque: 

1. A obra Em busca de lucidez, sua obra-prima, por causa da aplicabilidade didática, e 

em temas diversos, do “método complexo dialético-hermenêutico libaniano” de fazer 

teologia. 

2. A trilogia Revelação a partir da modernidade, Eu creio, nós cremos e Crer num 

mundo de muitas crenças e pouca libertação: o leitor tem acesso a provocativa 

Teologia Fundamental, pensada no horizonte da cultura contemporânea. 

Libanio dedicou-se de forma incansável à formação de outros intelectuais: por meio 

do ensino, da orientação de pesquisa e elaboração de inúmeros subsídios. Nessa frente de 

trabalho produziu também grande variedade de frutos, entre os quais merece relevo: 

1. A contribuição significativa na formação, orientação, estímulo, promoção e 

introdução à vida acadêmica de inúmeros(as) teólogos(as), leigos(as) ou 

religiosos(as). Muitos deles, mesmo, se encontram aqui entre nós na Soter. 

2. Além de professor e educador, escreveu preciosos instrumentos de orientação e 

iniciação à pesquisa, tais como: Introdução à vida intelectual, Formação da 
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consciência crítica, A arte de formar-se e Teologia da Libertação roteiro didático 

para um estudo. 

3. Libanio escreve e forma escritores: escreveu, com Maria Clara [Lucchetti Bingemer], 

Escatologia cristã; com Afonso Murad, Introdução à teologia – só para citar dois 

exemplos. 

Pela atualidade temática desenvolvida e pela clareza didática, destaco ainda, entre 

suas muitas obras: 

1. A trilogia Olhando para o futuro, Qual o futuro do cristianismo e Cenários da Igreja 

–  na qual faz teologia em chave autocrítica e esperançada, apontando critérios de 

discernimento e exigências mínimas de credibilidade para o Cristianismo no contexto 

contemporâneo. 

2. Na obra A religião no início do milênio oferece ao leitor reflexões lúcidas e profundas 

sobre a complexidade do fenômeno religioso atual e brinda-nos com capítulo 

paradigmático sobre a distinção semântica entre religiosidade, religião e fé. 

II. Mestre amigo do fazer teológico e pastoral e 
do colocar-se na fronteira 

Libanio é mineiro e faz teologia no seio da Igreja Católica, e a faz amalgamando 

cinco características que dão identidade própria ao seu pensar: 

1. A teologia libaniana mostra-se acadêmica e pastoral: inquieta e inquietante, brotada 

da práxis e para a práxis eclesial. 

2. Revela-se teologia mineiramente dialética e hermenêutica: profeticamente 

esperançada, crítica e autocrítica, mas igualmente propositiva quando analisa e 

discerne na complexidade da realidade ideologias, cenários e tendências. 

3. Teologia profundamente dialógica em múltiplas direções: 

• engendrar horizontes novos; 

• para dentro (com a Bíblia, com os documentos da Igreja Católica e com as diversas 

correntes teológicas) e para fora (com sensibilidade ecumênica e com as diversas 

ciências); 
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• para baixo (enquanto acolhedora do grito dos empobrecidos) e para cima (enquanto 

alimentada pela espiritualidade inaciana e iluminada pela presença do Mistério de 

Deus). 

4. Teologia corajosa e criativa, à medida que assume o serviço de pensar a fé cristã nos 

desafios da “fronteira”: 

• o diálogo com as novas ciências e tecnologias; 

• as tendências e desafios do mundo dos jovens; 

• os novos paradigmas da contemporaneidade; 

• a cultura internética e midiática; 

• a lógica da cidade e da Pós-Modernidade; 

• os impactos das novas estratégias ideológicas do sistema capitalista de mercado; 

• dentre tantos outros. 

5. A teologia libaniana configura-se como teologia do caminho e no caminho, estradeira 

e companheira, sem medo de abandonar a segurança do estruturado para abrir-se ao 

novo, deixando mover-se pela coragem de voltar às fontes e repensar a sabedoria dos 

antigos no horizonte da cultura atual em busca de lucidez. 

III. Mestre amigo do testemunho coerente da vida 
que encontra sentido no colocar-se a serviço do 
outro 

Quem conhece de perto Libanio percebe que as virtudes que ele cultivou, e até hoje 

cultiva, apresentam-se diante dos olhos. Destaquemos três dentre elas: 

1. Libanio conquistou equilíbrio entre a leveza e a presteza. Por um lado, cultiva o bom 

humor e a alegria jovial de viver, sua marca registrada; por outro, cultiva a busca 

constante do estilo de vida sóbrio, simples e com sentido, porque entendeu que vida 

plena significa, ao jeito de Jesus, “vida a serviço da vida”. 

2. Libanio entrega o melhor de si naquilo que assume como serviço à missão. Para 

concretizar as inúmeras frentes de serviço em que se coloca, desenvolveu com 

maestria a autodisciplina, a tenacidade nos estudos, o discernimento das prioridades. 

Ele não perde o foco daquilo a que se propôs, sabe o que quer e para onde vai. 
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3. Libanio tornou-se arguto pedagogo do cuidado. Conseguiu desenvolver profundo 

senso de respeito à autonomia, ao jeito e ao ritmo do outro caminhar e tomar 

consciência dos passos trilhados. Consegue escutar e acolher sem emitir juízos de 

valor, mas de modo tão jesuânico que o outro, por experimentar total acolhida e 

entendimento amoroso, sente-se interpelado a tornar-se pessoa melhor. 

Para concluir 
Atendendo a muitos pedidos, quero dar dez dicas libanianas para quem quer chegar 

aos 80 anos com saúde e disposição: 

1. Cultivar de modo crescente o bom humor e o encantamento pela vida. 

2. Nadar, pelo menos, mil metros duas ou três vezes por semana, de preferência em 

piscina de água fria. 

3. Não comer “cebola”, pois envelhece, nem perder tempo assistindo à TV. 

4. Celebrar a vida saboreando dois cálices de vinho tinto, pelo menos uma vez por mês, 

cercado de pessoas que lhe amam de verdade. 

5. Fazer três ou quatro palestras por semana, escrever dois livros por semestre e, pelo 

menos, doze artigos científicos por ano. 

6. Partilhar a vida quatro finais de semana, por mês, com o Povo de Deus. 

7. Conviver e acompanhar o crescimento e analisar as tendências de uma “tropa” de 

jovens até que eles cheguem à vida adulta. Em seguida, acompanhar outra geração e, 

em paralelo, perceber as mudanças. 

8. Sentir fome insaciável pelo conhecimento verdadeiro. 

9. Amar e ser amado, com cada vez maior profundidade. 

10. Sentir dor quase insuportável diante do sofrimento humano. 

Vida longa ao “mestre amigo” Libanio, com saúde e criatividade. A ele nossa 

gratidão e reconhecimento pela concretização humana de “vida a serviço da vida”, 

referência interpelante pelas muitas lições de amor. 

Belo Horizonte, 10 de julho de 2012 

25o Congresso da Soter 
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Introdução 
O objetivo deste comentário é explicitar, tendo como ponto de partida o livro 

Religião para ateus (Botton, 2011), a lógica de uma proposta de educação religiosa para 

ateus, uma educação religiosa que por princípio desconsidera qualquer relação com o 

transcendente. Para tanto, empregaremos os instrumentos analíticos da Ciência da Religião, 

analisando a proposta de uma nova religião que está sendo elaborada por Alain de Botton, 

tratando-a como uma religião formalmente idêntica às demais. Considerando 

especificamente a discussão atual sobre a validade de uma educação religiosa que vá além 

da formação interna, catequética, voltada para os membros de uma comunidade religiosa, 

ou das práticas de proselitismo que visam à recepção de novos integrantes para a 

comunidade (o que se reflete, sobretudo, na discussão sobre o papel do ensino religioso 

enquanto disciplina escolar na escola básica pública), procuraremos desenvolver a 

contribuição e também os desafios que uma religião para ateus apresenta para a educação 

ou o ensino religioso nos tempos atuais. 

 

1 Doutorando e mestre em Ciências da Religião (PUC-SP). Bolsista da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). E-mail: pimentelclaudio@live.com. 

2 Mestrando em Ciências da Religião (PUC-SP). Bolsista da Capes. E-mail: samuelpv@ig.com.br. 
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O autor e seu contexto 
Alain de Botton: (20 de dezembro de 1969, Zurique, Suíça) é um escritor e produtor, 

residente em Londres, famoso por popularizar a filosofia e divulgar seu uso na vida 

cotidiana. 

Publicações: Ensaios de amor (1993); O movimento romântico (1994); Kiss and Tell 

(1995); Como Proust pode mudar sua vida (1997); As consolações da filosofia (2000); A 

arte de viajar (2002); Desejo de “status” (2004); A arquitetura da felicidade (2006); 

Prazeres e desprazeres do trabalho (2009); Religião para ateus (2011). 

A obra de Alain de Botton é muito instigante porque se preocupa em apropriar-se dos 

elementos da religião para secularizá-los. Entendemos que esse é sem dúvida o grande 

mérito e a originalidade de Botton no livro. Aborda como é possível viver e aprender com a 

religião sem utilizar aquilo que é metafísico, ou sobrenatural. Tal paralelo é constantemente 

explorado pelo autor em suas várias facetas. É muito curiosa essa tentativa, pois o ateísmo, 

até então, não considerava elementos da religião relevantes para um conhecimento e 

desenvolvimento da vida. Muito pelo contrário, o ateísmo olhava para tudo o que é 

religioso como obsoleto. 

Entendemos que a religião nunca saiu de moda, nunca esteve em desuso, muito pelo 

contrário, sempre esteve sob os holofotes da humanidade. Sempre houve o que pesquisar e 

falar sobre religião. Talvez seja um dos campos de estudo mais curiosos e prazerosos de 

pesquisar, pois a dinâmica do campo religioso é simplesmente algo maravilhoso. Pesquisar 

sobre religião no Brasil é algo mais surpreendente ainda, pois aqui há muita diversidade 

religiosa, e o sincretismo é constantemente explorado por muitas das “religiões da moda”, 

algo que não é tão comum em outros lugares do mundo. 

Assim, alguns identificam no ateísmo contemporâneo uma nova experiência de 

crença: 

[...] o ateísmo é também uma forma de crer: creio que não creio, ou seja, o ateísmo se 

configura, guardadas as devidas proporções, como mais um dos vários sistemas de crença. 

Olhando desta perspectiva, considero válida a análise do fenômeno, mas não vejo pertinente a 

emissão de juízos de valor a seu respeito, seja do ponto de vista filosófico, seja do científico, 

caso contrário corre-se o risco de cair na parcialidade apologética que desloca tanto o 

emitente quanto o receptor do discurso para longe da via objetiva que deveriam percorrer. Em 
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outras palavras, toma-se o ateísmo como profissão de fé contrária à sua e empreende-se luta 

contra ela como se faria em relação a outra religião qualquer que destoe das concepções tidas 

como válidas e verdadeiras pelo analista/observador.3 

O ateísmo contemporâneo tem-se utilizado veementemente de todos os artifícios 

científicos e seculares para combater a religião. O que tem ocorrido, por outro lado, é que, 

para conseguir desempenhar bem esse papel, tem levantado pressupostos que se tornaram 

como que dogmas dentro do ateísmo. Desprezam elementos metafísicos ou sobrenaturais 

nas religiões, mas, em contrapartida, creem cegamente naquilo que é científico, mas nem 

tudo que é secular tem explicação científica. Parece-nos, portanto, uma grande incoerência. 

Muitas vezes, para ser científico, é necessário ter fé, algo que supostamente é contrário ao 

ateísmo. Trazendo um exemplo “doméstico”, o físico brasileiro Marcelo Gleiser (2004), em 

conferência realizada há alguns anos na Universidade São Marcos, em São Paulo, afirmava 

a capacidade da ciência de produzir cultura, de oferecer éticas laicas como alternativas ao 

ethos religioso tradicional. Para tanto não se privando de fazer aproximações entre o ethos 

do ser humano moderno e contemporâneo e a ciência, a partir de produtos culturais 

influenciados por uma visão de mundo científica, ou que, de certa maneira, manifestavam o 

espanto da humanidade diante de suas descobertas e de suas ameaças, entre eles o clássico 

romance Frankenstein, de Mary Shelley, e o filme, recém-lançado à época, O dia depois de 

amanhã. 

A diferença radical da proposta de Botton é que ela parece admitir certo fracasso das 

propostas laicas de construção de um ethos efetivo para a humanidade, convidando a um 

passo atrás: esse passo atrás consistiria na recuperação da contribuição historicamente 

acumulada pelas tradições religiosas para a formação desse ethos laico, conveniente às 

necessidades de uma nova humanidade, pós-religiosa. 

Religião para ateus 
Constituindo, intencionalmente ou não, um “decálogo”, Religião para ateus inicia-se 

com o capítulo “Sabedoria sem doutrina”, onde o autor apresenta a importância de aprender 

com o conhecimento desenvolvido ao longo de milênios por diferentes religiões, sem, no 

entanto, partilhar o que considera seu erro fundamental: a crença em uma realidade 

3 Disponível em: <http://www.filosofante.com.br/?p=1010>. Acesso em: 03 jun. 2012. 
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transcendente e na dependência do ser humano em relação a essa realidade. O capítulo 

seguinte, “Comunidade”, apresenta a capacidade da religião de promover vínculos de 

afetividade entre as pessoas, que se consolidam mediante as relações comunitárias. As 

religiões têm a capacidade de aproximar as pessoas, de dar sentido à convivência humana, 

para além do mero “esbarrar” cotidiano, em que os indivíduos se cruzam sem se ver. Mais 

do que isso, as religiões proporcionam às pessoas situações em que os erros, individuais e 

coletivos, podem ser reparados. São celebrações como o Dia do Perdão judaico e a 

confissão comunitária cristã. “Comunidade” discute dois problemas das relações 

interpessoais na Modernidade: o isolamento cada vez maior a que o indivíduo parece estar 

submetido e a consequente impossibilidade de estabelecer mediações entre os indivíduos 

sem a retomada dos vínculos comunitários. Os capítulos seguintes intitulam-se “Gentileza”, 

“Educação”, “Ternura” e “Pessimismo”. A colocação do capítulo sobre a educação entre os 

três capítulos que enfatizam os afetos não deixa de causar alguma estranheza, que somente 

se desfaz mediante a leitura do texto e a atenção à proposta do autor. 

“Educação”, certamente, é o capítulo central, ao menos desde a perspectiva de análise 

que assumimos. Nele o autor discute a importância das religiões para uma revisão do papel 

da educação nas sociedades contemporâneas. Ao observar uma recém-criada universidade 

na Inglaterra, o autor chama a atenção para a disparidade entre o discurso e a prática: 

discursos de inauguração, placas e outros monumentos chamam a atenção para a cultura 

como dimensão fundante da sociedade; já os cursos oferecidos limitam-se à preparação de 

profissionais para a disputa por vagas no cada vez mais concorrido mercado de trabalho. O 

discurso sobre a cultura e a formação humanística encontra-se esvaziado ao se observar os 

próprios espaços onde, na vida universitária contemporânea, a cultura está quase que 

confinada: os departamentos de humanidades, suas faculdades e os cursos nelas oferecidos. 

Filosofia e letras, são os exemplos que Botton dá, exigem de seus candidatos uma formação 

técnica (pode-se até suspeitar, de acordo com a maneira como a argumentação é conduzida, 

superficial) sobre alguns tópicos específicos dessas áreas, selecionados de acordo com a 

capacidade e as preferências do estudante, obrigado a adequar-se às exigências curriculares 

de cada curso. Nada que enfatize em suas práticas formativas os ideais de realização 

humanística e ética, proferidos nos discursos inaugurais e nas colações de grau. Feitas 

observações desse tipo, o autor apresenta o problema: na Modernidade, com a pulverização 
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religiosa, transferiu-se para a cultura e para o seu espaço de produção e conservação por 

excelência, a universidade, a responsabilidade pela formação humana dos indivíduos. A 

introdução do capítulo aponta para o fracasso dessa transferência. Como encontrar uma 

solução? A resposta do autor é, mais uma vez: vamos escutar o que as religiões têm a dizer. 

Segundo o autor, os ateus não devem constranger-se em buscar na cultura, 

especialmente nas artes e na literatura, um repertório que vá além do conhecimento 

pragmático, mas que seja também propiciador de sabedoria. Enfim, substituir a religião 

pela cultura, realizando o ideal iluminista.4 As universidades são fundamentais para a 

realização desse ideal, mas, segundo o exposto, estão longe de empenhar-se em seu 

sucesso. 

[...] As metodologias que as universidades hoje empregam para disseminar a cultura estão 

fundamentalmente em choque com as intensas e neorreligiosas ambições outrora acolhidas 

por cristãos apóstatas ou céticos, tais como Arnold e Mill. Ao mesmo tempo que as 

universidades conquistaram uma competência sem paralelos na transmissão de informação 

factual acerca da cultura, elas permanecem de todo desinteressadas em treinar os estudantes 

para usá-las como repertório de sabedoria – com esse último termo referindo-se a um tipo de 

conhecimento relacionado a coisas que não apenas são verdadeiras, mas intrinsecamente 

benéficas, um conhecimento que se prova reconfortante para nós quando confrontados pelos 

infinitos desafios da existência, de um patrão tirânico a uma lesão fatal no fígado (Botton, 

2011, p. 92). 

A transposição da religião para um pensamento secular adequado somente pode dar-

se, de acordo com Botton, ao se “considerar a cultura secular de forma suficientemente 

religiosa. Em outras palavras, como fonte de orientação” (Botton, 2011, p. 93). Para tanto, 

considera que é necessária uma transformação dos objetivos da educação humanística, 

estagnada na universidade tal como esta se apresenta hoje. As religiões, especialmente o 

Cristianismo, partem do reconhecimento da fragilidade e da insuficiência do ser humano. 

Do reconhecimento de sua incapacidade em conduzir sua própria vida de maneira completa 

4 Não é possível deixar de notar aqui uma aparente incoerência. Para a filosofia do Iluminismo, 
tratava-se, antes de tudo, de propiciar ao ser humano as condições de conduzir-se por sua própria 
razão e sair de sua condição de minoridade. Essa é também a aposta de grande parte do ateísmo 
contemporâneo (por exemplo, Dawkins). Como veremos, a argumentação de Botton insiste no 
fracasso da autonomia humana, afirmando sua fragilidade e dependência. 
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e autônoma. A partir daí, propõe uma revisão dos conteúdos educacionais, voltando-os não 

apenas para a transmissão de conhecimentos, mas, principalmente, empregando-os para 

oferecer aos estudantes uma formação ética de fato (Sêneca e Schopenhauer, por exemplo, 

seriam referências “laicas” para lidar com o sofrimento e a frustração). A educação deveria 

estar atrelada, diretamente, à vida prática e às necessidades existenciais das pessoas. 

Assim como no que se refere aos propósitos da educação, os métodos de ensino 

também devem levar em consideração os conhecimentos acumulados pelas tradições 

religiosas. Dirigindo-se mais uma vez ao Cristianismo, afirma que, para este, o problema do 

ensino passa prioritariamente pela vontade, antes que pelo intelecto. A educação moderna 

teria privilegiado a questão intelectual e a eficiência na transmissão de conteúdos, deixando 

como secundária, ou simplesmente ignorando, a questão de como traduzir o conhecimento 

inserindo-o na vida prática das pessoas. Além disso, o autor encontra em diferentes 

tradições religiosas exemplos de situações em que se ensina não apenas pelo discurso, mas 

pelo gesto, pelo ritual, pela simples inserção e adequação do religioso/estudante ao novo 

espaço. As religiões ensinam ao produzir condições que modelam as condutas e 

transformam as pessoas. O papel das religiões como educadoras, para além dos espaços 

escolares, fica ainda mais evidente quando se aproxima das artes e da arquitetura, nos dois 

capítulos seguintes. 

As artes demonstram muito sobre a fé. Quando se vai a um museu, muitas vezes 

parece que estamos dentro de uma instituição religiosa e não conhecendo mais sobre 

cultura e arte propriamente ditas. Muito de nossas crenças está implícito nas artes. 

Boa parte de grandes museus espalhados pelo mundo guarda um tesouro 

inquestionável da fé. Trata-se de grandes obras de arte que direta ou indiretamente têm 

alguma relação com alguma tradição religiosa. A religião soube, através da história, 

guardar boa parte da sua memória nas artes. Sobretudo nas artes de séculos passados esse 

fato fica muito mais evidente. Os artistas tinham muitas vezes na religião a sua inspiração 

para desenvolver suas respectivas obras de arte. Não podemos culpar a religião nem o 

artista, trata-se de um contexto histórico específico, onde religião e arte caminham juntas. 

Grandes obras foram compostas por esses elementos religiosos e nem por isso deixaram de 

ser admiráveis. 
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A proposta do autor é que haja separação entre obras com conotação religiosa e obras 

seculares, o que, evidentemente, é muito interessante. Museus com especificidades 

próprias. Na verdade, essa é a tendência de muitos museus hoje. Tais museus delimitam 

claramente aquilo que é uma obra sacra ou não. Tudo se moderniza, e com museus não 

poderia ser diferente. Pensar em espaços específicos para tais obras de arte é algo que para 

muitos pode ser brilhante, mas certamente não é consenso. 

A arquitetura é sem dúvida outra forma de manifestação religiosa. Isso nos fica claro 

ao olharmos para as construções medievais. Em quase toda sua totalidade está implícito um 

toque religioso do arquiteto. Talvez as construções daquela época quisessem demonstrar 

ostentação, riqueza e poder. É bem verdade que tais construções tinham como objetivo 

delimitar território, algo que hoje não se faz necessário. Enquanto se usava construções 

suntuosas no passado, hoje as religiões estão preocupadas com grandes espaços físicos, 

importando-se mais com o número de fiéis que poderão ser acomodados no local 

designado. Tornando-se religiões de massas, preocupadas, sobretudo, com a acomodação 

de grande número de pessoas, o que deixa em segundo plano a questão da arquitetura. 

Botton propõe que, de um ponto de vista laico, um templo à reflexão daria estrutura e 

legitimidade a momentos de isolamento. Um ou dois bancos, uma bela vista e a sugestão 

para que os visitantes se ponham a pensar em temas problemáticos. Para o ateísmo 

moderno, seria legítimo um lugar para reflexão, mas creio que chamá-lo de templo já 

destoa totalmente de toda proposta dos céticos. Certamente seria um lugar muito distinto de 

tudo o que já se viu. Uma arquitetura singular, que representaria, fatalmente, uma 

demarcação territorial, coisa que para os ateus, quando se referem à religião, é abominável. 

Faltariam apenas alguns dogmas, se é que estes já não existem, para tornar-se outra ou mais 

uma religião, com seus próprios pressupostos, lançando, assim, as bases de uma possível 

“teologia cética”. 

Por fim, encontramos o capítulo sobre as instituições. Talvez esse seja o capítulo 

definitivamente “religioso” do livro. Nele Botton afirma que a capacidade da religião de 

difundir-se e influenciar a vida das pessoas está na sua capacidade organizacional, 

gerencial, administrativa. Religiões são como holdings, controlando negócios nas mais 

diversas e importantes áreas: educação, saúde, comunicação, entre outras. Até mesmo o 

presente fracasso social do ateísmo, para Botton, está no seu até hoje pouco ou nenhum 
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empenho em organizar-se, em institucionalizar-se. Manifesta-se a compreensão de religião 

com que Botton está lidando: religião como instituição que promove comportamentos, em 

diversos níveis, desde condutas individuais até diretrizes políticas com alcance global. É a 

capacidade de desenvolver, moldar e reproduzir comportamentos e mentalidades, 

independentemente do “conteúdo” daquilo em que se crê, que está sendo chamada de 

religião. As ideias só conseguem motivar e mover as pessoas quando encontram meios 

práticos para sua divulgação e, principalmente, para sua transformação em práxis. Eis a 

importância social e política das instituições religiosas, eis a razão do seu sucesso histórico. 

Religião para ateus e ensino religioso 
O livro de Alain de Botton ilustra e permite explicitar inúmeras questões nas 

fronteiras entre religião e educação. Podemos considerar a primeira dessas questões o 

estatuto público das religiões nas sociedades modernas. Num texto já clássico, José 

Casanova (1994) avaliou o impacto das religiões na vida contemporânea, revisitando crítica 

e historicamente o conceito de secularização. A tese básica de Casanova é que as religiões 

são interlocutoras relevantes no debate público, opondo-se à compreensão, dominante nos 

séculos XIX e XX, da privatização (e em alguns casos a afirmação mesma do 

desaparecimento) da religião, que passaria a ser um atributo privado. Botton não discute o 

“futuro” das religiões, mas, embora se opondo a elas, ou ao que considera seu erro 

fundamental, a crença em entes e realidades transcendentes, afirma que a solução dos 

problemas da vida contemporânea passa pela sabedoria constituída, no decorrer de 

milênios, pelas tradições religiosas. A religião foi e ainda é, segundo Botton, a grande 

instituição educadora da humanidade. Seu propósito, declarado desde a primeira página de 

seu livro e constantemente reafirmado no decorrer do texto, é aproveitar o conhecimento 

produzido pelas religiões em uma sociedade em que, embora a necessidade de crer esteja, 

segundo ele, superada, este conhecimento, depurado do elemento transcendente, permanece 

sendo fundamental para o enfrentamento dos problemas existenciais e morais da vida 

contemporânea. Há uma desconsideração do conhecimento “sobre” as religiões (embora a 

afirmação de que precisamos aprender das religiões leve evidentemente à necessidade de 

conhecê-las), seguida da afirmação de inserir valores e práticas religiosas nos processos 

contemporâneos de educação. Botton vai além da discussão sobre o ensino religioso ao 
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introduzir a discussão da religião nos procedimentos educacionais – poderíamos dizer: das 

religiões como produtoras de metodologias de ensino (e não simplesmente como tema de 

educação, como conteúdo disciplinar). 

Observando o debate contemporâneo sobre o ensino religioso em perspectiva 

internacional, encontramos, por exemplo, Paulo Mendes Pinto (2005), ao discutir a 

pesquisa sobre a religião e o estatuto do ensino religioso em Portugal, opondo-se à 

concepção vigente do ensino religioso de caráter catequético – em que é concedido aos 

alunos e seus responsáveis optar ou não pela frequência a essa disciplina –, argumenta, 

entre outras coisas, que o conhecimento religioso interessa também aos estudantes ateus. 

Não lhes oferecer conhecimentos sobre as religiões (assim como não oferecer aos 

estudantes religiosos conhecimentos sobre outras religiões) mutila e empobrece a 

compreensão da realidade e as possibilidades de diálogo e do convívio com as diferenças. 

Regis Debray, no relatório que produziu para o governo francês sobre o “ensino do fato 

religioso”, afirma que o conhecimento das religiões é condição para compreender o 

desenvolvimento da história humana, atrelando-o por isso àquelas disciplinas que chama 

“disciplinas do sentido”: filosofia, letras e literatura, arte, história e geografia (Debray, 

2002). 

Não ignorando as diferenças e as peculiaridades desses posicionamentos, todos eles 

evidenciam a necessidade de discutir o problema da educação religiosa na sociedade 

contemporânea de uma maneira que vá além do debate simplificador (e simplista) que 

relega a educação religiosa a alguma forma de catequese ou proselitismo, voltada 

exclusivamente para os espaços intrarreligiosos, ou que prevê algum tipo de catequese, 

confessional ou ecumênica, a realizar-se na escola pública, subsidiada ou simplesmente 

autorizada e tolerada pelo Estado. O que esses autores, Botton incluído, evidenciam é que a 

discussão sobre o ensino religioso deve ser realizada considerando-se o estatuto da religião 

na totalidade do processo educacional, considerando-se efetivamente a sua importância na 

formação de crianças, jovens e adultos, sejam adeptos religiosos, céticos, agnósticos ou 

declaradamente ateus. O ensino religioso não pode ser encarado como um (incômodo) 

apêndice aos currículos oficiais. 

Religião para ateus enquanto religião 
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Segundo Edith Franke e Michael Pye (2004), não compete ao cientista da religião 

afirmar a verdade ou a inverdade das religiões. Para compreendê-las, é necessário aceitar 

sua lógica como válida dentro do contexto religioso específico. Desse modo, podemos 

pensar a “religião para ateus” de Alain de Botton como uma religião sem deuses, tendo seu 

fundamento na compaixão e na sensibilidade estética, desenvolvida pela apreciação de bens 

de cultura, como as artes e a arquitetura; religião nos limites da simples razão, razão 

prática, quer dizer, preocupada com a moralidade, com as condições de possibilidade do 

convívio humano; razão que parte da admissão da pequenez do ser humano ante a 

infinitude do universo. Não é difícil identificar as raízes filosóficas dessa proposta: Kant, 

Pascal, Newton, todos pensadores religiosos. E, claro, Schopenhauer e Nietzsche, no 

mínimo tão religiosos quanto os primeiros. Como sabemos, muito de seu “ateísmo” 

consiste em uma recusa ou crítica ao Cristianismo e à tradição metafísica ocidental, mas 

não em uma atitude que possa ser considerada absolutamente irreligiosa. 

Também não podemos fazer previsões sobre o sucesso dessa proposta, ou, de modo 

mais geral, deve ficar em aberto a pergunta: estaremos presenciando a construção de uma 

nova sensibilidade religiosa, mais condizente com as necessidades espirituais e com a 

mentalidade de pessoas que não mais se satisfazem com as narrativas e os pressupostos 

metafísicos que sustentam as religiões tradicionais? Para Botton, a resposta a essa nova 

sensibilidade está na articulação de uma religião que tenha a capacidade das religiões 

instituídas de reunir as pessoas a partir de um sentido e de uma prática, mas depurada do 

“erro” epistemológico e existencial da crença no sobrenatural. É legítimo também se fazer a 

seguinte pergunta: pode uma religião oferecer consolação se renuncia à esperança 

(esperança que supõe um fundamento transcendente, diante, por exemplo, da experiência 

trágica da morte)? Esta esperança não se desfaz, juntamente com a crença nos deuses? E 

mais: pode-se institucionalizar uma religião para ateus sem a elaboração de um cânon, da 

definição daquilo que é necessário fazer, pensar e sentir para ser um ateu “fiel”? A resposta 

a essas e outras questões depende, evidentemente, do desenvolvimento que propostas como 

a de Alain de Botton terão no futuro. 
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Na meditação anterior refletiu-se sobre o tema da presença de Deus na pessoa do 

próximo. Na presente meditação será objeto de reflexão o tema da Palavra que dá 

testemunho de Deus. A comunicação pela palavra, no interior do mundo criado, é 

característica especificamente humana. Aí também encontra expressão a verdade de fé, 

muitas vezes mencionada ao longo desta série de meditações, da imagem e da semelhança 

divinas que todo ser humano traz impressas na estrutura de ser. O Novo Testamento, no 

prólogo do quarto Evangelho, define o Filho, que se tornou humanidade em Jesus de 

Nazaré, como a Palavra eterna proferida pelo Pai. 

O que há em comum entre a presente meditação e a anterior é a centralidade da 

pessoa de Deus e de sua relação com o mundo que ele mesmo criou, com destaque para o 

ser humano (mulher e homem), que, de alguma forma, sintetiza a globalidade do universo. 

O reconhecimento de Deus como autor de tudo quanto existe, mesmo que possa ser 

vislumbrado a partir do esplendor e da grandeza da criação, só é possível a partir de uma 

profissão de fé. Nem a existência nem a não existência de Deus são passíveis de 

demonstração, embora a teologia cristã sempre tenha procurado evidenciar o contrário. 

* Este texto é a 8ª E ÚLTIMA parte do trabalho de Hermilo Pretto, O Deus de nossa fé, que vem sendo 
publicado na seção “Teologia Aberta” desde o nº 33 de Ciberteologia (edição 33, jan-fev-mar 2011). 
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Na presente meditação, o objetivo é o de refletir sobre a palavra enquanto mediação, 

ou forma, da comunicação divina. Antes, porém, de adentrar no tema, parece-me 

importante ressaltar que a palavra não é a única nem a mais importante comunicação de 

Deus. A mais significativa linguagem através da qual Deus se comunica é a própria 

história, no conjunto de seus acontecimentos. 

Com isso, quero dizer que a comunicação de Deus torna-se palavra para a 

humanidade na medida em que esta, na experiência da fé religiosa, consegue decifrar e 

interpretar os acontecimentos de sua história. Uma conclusão importante, a partir deste 

dado, é que a chamada revelação é, no fundo, uma questão de leitura de fé. As Escrituras 

Sagradas testemunham o vigor de uma Palavra que foi lida e interpretada num conjunto de 

acontecimentos extraordinariamente densos. Talvez se pudesse dizer, com um pouco de 

imaginação, que a história está grávida de Deus. A fé é a obstetra que o faz nascer. 

Explicitando um pouco mais a questão, parece-me importante lembrar um dado muito 

simples, ouvido e meditado incontáveis vezes: a Bíblia contém a Palavra de Deus. Qual o 

sentido de tal afirmação que, como é sobejamente sabido, faz parte do conteúdo da fé 

cristã? A Bíblia, no conjunto de seus livros, testemunha a história de um povo que, na 

profundidade de suas experiências mais significativas, algumas delas marcadas por intenso 

sofrimento, encontrou o Deus da vida. 

Faço esta afirmação com muita cautela porque nem sempre os hebreus vivenciaram 

uma experiência religiosa iluminados pela verdadeira face de Deus. Momentos há em que a 

imagem de Deus, em vez do princípio da vida, parece revestir o vulto dos ídolos portadores 

de morte. De todo modo, através das mais diferentes experiências, todas elas marcadas pela 

ambiguidade, o momento final, também definido plenitude dos tempos, que acontece em 

Jesus Cristo, traz à tona justamente o semblante do Deus da vida. Assim, parece-me 

possível dizer que a leitura dos textos bíblicos abre caminho para o encontro com o Deus da 

vida. Pois é exatamente nesse sentido que se professa na fé que a palavra das Escrituras 

Sagradas é justamente Palavra de Deus. 

Cabe agora perguntar: seria possível dizer que há um tema fundamental que permeia 

a totalidade do testemunho bíblico? Pessoalmente, creio que sim. E isso até porque, sendo 

Deus quem conduz a história ao seu objetivo (mesmo que não o faça de forma linear, 

havendo constantes contramarchas), pode concentrar-se num só tema fundamental. Embora 
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a realidade seja uma só, as denominações são muitas. Aqui vou citar três que me parecem 

as mais significativas: vida, graça e amor. Qualquer uma delas poderia ser tomada como 

tema para compreender a globalidade. 

Assim, pode-se dizer, a título de exemplo, que o grande tema de todo o testemunho 

bíblico é o amor infinitamente misericordioso de Deus em relação à humanidade. Falo aqui 

da humanidade porque, mesmo revelando-se de forma singular na história de um povo, o 

Deus da Bíblia abre-se a uma dimensão de universalidade. Há, com efeito, uma 

incompatibilidade de princípio entre este Deus e o instinto de posse. 

Temos aí um aspecto da manifestação de Deus que é sempre difícil de aceitar. A 

razão disso é o fato de que toda pessoa que faz uma experiência original (o mesmo diga-se 

de um grupo, de uma comunidade, de um povo) tende a transformar aquilo que veio como 

graça em privilégio e exclusividade. O ser humano muitas vezes se envaidece e desenvolve 

postura de presunção em razão de suas aptidões. Ele simplesmente esquece que não é o 

autor de si mesmo e que tudo deve à dádiva divina. Nessa perspectiva, o Deus que 

alimentasse preconceitos e inspirasse exclusões com certeza seria um ídolo. 

Quem lê com atenção os textos da Bíblia percebe que a Palavra que ali é proferida, 

através dos mais diferentes gêneros literários, testemunha que Deus vem como juiz. 

Alguém poderia perguntar: como é possível chegar a tal conclusão se ali tudo se revela na 

perspectiva de um amor misericordioso e compassivo? Como primeira observação, eu diria 

que o julgamento de Deus vem para defender e promover a justiça. Ora, como em parte 

vimos em meditação anterior, não há qualquer incompatibilidade entre o amor e a justiça. 

O amor, que é sempre a dimensão mais fundamental e decisiva, não pode ficar aquém 

da justiça porque estaria prejudicando seriamente as pessoas. Ele, na verdade, precisa ir 

além da justiça. Depois dela vem a gratuidade, da qual o amor é a expressão maior: aquilo 

que não é devido, mas que acontece na experiência gratificante da dádiva. Há, com efeito, 

uma diferença essencial entre a justiça do senso comum, que consiste em assegurar a cada 

um o que lhe é devido, e a justiça do Reino de Deus, que inclui também aquilo que jamais 

pode ser exigido como obrigação. Falando aos apóstolos, Jesus dizia que, se a justiça deles 

não fosse maior do que a dos escribas e fariseus, não entrariam no Reino dos Céus. Em tal 

perspectiva, ninguém pode declarar-se satisfeito após o cumprimento do dever. E isso 

porque, após o dever, o mais importante ainda resta por fazer. 
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Mas devo reconhecer que, no cotidiano da vida, o tema do julgamento costuma 

assustar as pessoas. É em razão disso que muitas delas têm medo de Deus. Orações, 

sacrifícios e penitências passam por vezes a impressão de tentativas de defesa em face da 

ira de Deus, ou, então, de mecanismos visando aplacá-la. Ali ocorre simplesmente uma 

confusão entre o temor do Senhor, que é um dom do Espírito, com o medo de Deus, que é 

uma atitude patológica própria de quem não amadureceu na fé. 

Volta aqui um tema que já esteve presente numa meditação anterior: justamente o 

temor do Senhor. Em seu sentido mais verdadeiro, ele se insere no contexto de um encontro 

em vista de uma aliança: “Eu, o SENHOR, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu 

te formei e te encarreguei de seres a aliança do meu povo e a luz das nações, [...]” (Is 42,6). 

Assim, quando é o amor que inspira o agir, não há qualquer espaço para o medo. Quem 

descobre a verdadeira face de Deus vê brotarem em si atitudes de confiança. É por essa 

razão que, muitas vezes, os salmistas chamam a atenção para o fato de que somente em 

Deus é possível confiar, porque somente ele é absolutamente fiel. Só pode ter medo de 

Deus quem nunca o encontrou nos caminhos da vida. 

No começo desta meditação digo que Deus se revela na palavra, mas principalmente 

nos acontecimentos da história. No acontecimento de Jesus de Nazaré estaria ocorrendo o 

mesmo? Quando digo que Deus se revela nos acontecimentos, não é minha intenção 

eliminar o fato de que a interpretação é feita sempre por pessoas vocacionadas, que servem 

de mediação para aquilo que Deus quer comunicar. Assim acontece em todo o Antigo 

Testamento e termina com o ministério de João Batista, que Jesus declara ser o maior 

dentre os nascidos de mulher, embora menor que o menor do Reino. Há, aqui, uma 

novidade incomparável. 

Servindo-se primeiramente de mediações humanas, na plenitude dos tempos Deus 

vem falar pessoalmente, através do Filho: “Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou 

outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio 

do Filho, [...]” (Hb 1,1-2). Aliás, conforme vimos anteriormente, o Evangelho de João, em 

seu prólogo, compreende a própria pessoa de Jesus Cristo como a Palavra que Deus 

profere: “E a Palavra se fez carne e veio morar entre nós [...]” (Jo 1,14). 

Assim, é possível dizer que Jesus Cristo é o mais importante acontecimento através 

do qual Deus falou à humanidade. Mais ainda, ele é a revelação definitiva de Deus. É por 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 40 101



isso que as Escrituras Sagradas compreendem Jesus Cristo como a plenitude dos tempos. 

Tudo o que veio antes visava esse acontecimento maior. 

Mesmo reconhecendo Jesus Cristo como o acontecimento/palavra que revela Deus, 

existiria alguma mensagem que fosse capaz de expressar tal verdade? Eu diria que, dentre 

as muitas coisas que Jesus proclamou, ganham destaque as bem-aventuranças. Elas 

expressam uma forma de compreender a vida em contraste flagrante com o espírito do 

mundo. Por essa razão, meditar incessantemente a Palavra de Deus é manter contato com a 

fonte de água viva, como transparece no diálogo de Jesus com a samaritana. E sua síntese 

mais perfeita está justamente nas bem-aventuranças, que determinam o estilo de vida de 

quantas e quantos são chamados a testemunhar na gratuidade a salvação de Deus. 

As fronteiras de Deus 
Na meditação anterior refletiu-se sobre a Palavra que testemunha Deus. Na presente 

meditação o tema das fronteiras de Deus será objeto de reflexão. Existiria alguma ligação 

entre os dois temas? Como primeira observação, eu diria que em toda essa série de 

meditações sobre o mistério da fé a inspiração maior vem sempre da Palavra de Deus, tal 

como é testemunhada pelas Escrituras Sagradas. Não pode ser esquecido que na origem de 

tal Palavra sempre há uma experiência de vida e uma leitura de fé dos acontecimentos da 

história, conforme tentei mostrar na meditação anterior. 

De todo modo, situando-nos no interior de uma visão de fé cristã, há o 

reconhecimento de que é justamente aí, em tais Escrituras, que é possível encontrar não 

somente a verdadeira face de Deus, resultado de um longo processo de depuração e de 

amadurecimento, mas igualmente os critérios que permitiriam reconhecê-la na vasta gama 

das experiências humanas de sentido. Resta como questão não resolvida o lugar das 

religiões não cristãs no encontro com a salvação de Deus. 

Assim, a título de exemplo, a Palavra que testemunha Deus revela quais são suas 

fronteiras. A ligação, portanto, é muito clara, e nem poderia ser de outra forma. Como as 

experiências de fé, em razão da condição humana, sempre são ambíguas, se viessem a faltar 

verdadeiros critérios de discernimento não seria possível ao ser humano encontrar, de 

forma gratificante, a verdadeira face de Deus nem se teria como avaliar criticamente toda 
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experiência religiosa. Em todas as circunstâncias, é a busca de autenticidade, condição e 

expressão de vida plena, a orientar o caminho. 

Não é difícil observar, para quem revela, além da experiência como tal, preocupação 

em compreendê-la em profundidade, que há o perigo constante de uma deformação da 

imagem de Deus justamente em razão da ambiguidade do ser humano e, por conseguinte, 

de todas as suas experiências. Em que é que consistiria o perigo? O encontro com Deus, 

que assegura consistência à experiência histórica de Israel, e que é também para o nosso 

tempo um ponto de referência irrenunciável, sofre permanentemente a tentação da seita. 

Esse dado nos situa no interior de algo que deixa transparecer posturas nem sempre 

conscientes de estreiteza e mesquinhez. 

De alguma forma, é como se algo, que nasce no espírito de uma generosidade sem 

limites e que se abre a um horizonte sem fronteiras, de repente se fechasse como a lesma 

em seu casulo em face de toda aproximação estranha. Trata-se de uma apropriação 

particular e exclusiva de algo que veio como riqueza para todos. Como é claramente 

perceptível aí uma forma de egoísmo, pode-se facilmente compreender que se faça presente 

uma terrível deformação da imagem de Deus, cuja realidade mais íntima é, toda ela, 

expressão de um amor que não conhece fronteiras. 

Tomando como referência justamente essa deformação da verdadeira imagem de 

Deus, qual seria a consequência mais perigosa? Quem lê com atenção os testemunhos das 

Escrituras Sagradas irá perceber que a afirmação de um só Deus, cujo nome é Iahweh, 

resultou de um processo educativo que levou séculos na exclusão de toda forma de 

idolatria. E o que seria, na verdade, o ídolo? Muitos são os elementos que o caracterizam e 

que poderiam ser detalhadamente descritos. 

Aqui vou ater-me a um deles, porque me parece que ele consegue definir o essencial 

daquilo que estou querendo dizer nesta meditação. O ídolo é sempre uma criatura do ser 

humano na busca de uma afirmação de si mesmo em termos geralmente de autojustificação. 

O caminho da vida exige postura de renúncia a todo sufocamento da dignidade humana; 

abertura ao próximo, fazendo dele uma prioridade; espírito de gratuidade e de misericórdia; 

senso de justiça e de partilha, com destaque para os bens econômicos, que são a medida de 

toda forma de partilha. 
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Jesus diz claramente que o ser humano (mulher e homem) voltado para si mesmo, 

preocupado em salvar a própria vida, terá como consequência a perda daquilo mesmo que 

pretende preservar. Quem, no entanto, estiver com disponibilidade até para perder a própria 

vida, não estupidamente, mas pelo Reino, na afirmação soberana da dignidade humana, 

encontrará aquilo mesmo que está disposto a perder. 

Disso decorre uma consequência importante: o ídolo, que representa também um 

mecanismo de facilidade, leva o ser humano à perdição. Quando isso acontece, o Deus 

verdadeiro perde o seu espaço porque o ídolo é por natureza mesquinho e incapaz de 

permanecer aberto, em atitude de entrega e em espírito de serviço. Aliás, a abertura, na 

eliminação de todas as barreiras e na superação de todos os preconceitos, determinaria 

naturalmente sua autodestruição. 

No interior dessa perspectiva, que aborda a questão das fronteiras que 

incessantemente são levantadas no sentido de impedir um verdadeiro crescimento do ser 

humano, como seria o Deus verdadeiro, cuja face é revelada pelo testemunho bíblico? 

Antes de tentar uma possível resposta, parece-me oportuno esclarecer um elemento que, 

pelo menos à primeira vista, passa a impressão de ser contraditório. Embora a meditação 

tenha como tema a pessoa de Deus, a preocupação de fundo é a dignidade humana. Por que 

isso? A razão parece-me bastante simples: a história da salvação leva esse nome porque a 

preocupação de Deus é com a dignidade humana. Jesus explicitou com clareza tal questão. 

De acordo com o testemunho das Escrituras Sagradas, o Deus verdadeiro combate de 

todas as formas qualquer manifestação de idolatria. E isso por duas razões. A primeira delas 

lembra que Deus quer dar-se a conhecer em sua autenticidade, por isso revela-se ciumento 

em face de qualquer possível concorrente. Ele não quer ser confundido com pobres e 

mesquinhas criaturas da infidelidade humana, que tudo projeta no interior de uma vasta 

rede de interesses. 

A segunda razão chama a atenção para o fato de que a aproximação de Deus à 

humanidade inspira-se em profundo amor. Ora, quem ama de verdade nunca se envolve em 

falsas soluções que podem trazer satisfação, mas que inquestionavelmente barram o 

caminho da felicidade. Se a preocupação de Deus é a de levar o ser humano à plenitude da 

vida, o próprio ser humano, na adesão a tal preocupação que o tem como razão maior, 

precisa aprender a nadar contra a corrente. De certa forma, ele é solicitado até a fazer 
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violência contra si mesmo, contra suas tendências mais espontâneas, expressões da 

condição humana, em busca de autenticidade. Se o ídolo inspira a lei do menor esforço, o 

Deus verdadeiro leva àquilo que há de mais profundo e mais autêntico e, portanto, também 

mais difícil. Nesse sentido, pode-se dizer que o destino do ser humano decide-se na opção 

consciente entre a idolatria e a verdadeira adoração. 

Mas, permanecendo no interior do tema da presente meditação, como seria o Deus 

que tão fortemente se opõe à idolatria? Uma característica interessante desse Deus é sua 

universalidade. Mesmo revelando-se de forma privilegiada na história de um povo, seu 

horizonte abre-se à criação inteira: “As nações caminharão à tua luz, os reis, ao brilho do 

teu esplendor” (Is 60,3). Esse aspecto parece-me revestir extraordinária atualidade. O nosso 

tempo vem sendo pródigo na criação das mais variadas formas de imagem de Deus. Em 

todas as tentativas, percebe-se uma preocupação em descobrir um Deus favorável, que não 

exerça função crítica e que legitime posturas mesquinhas. 

O Deus verdadeiro é incômodo porque leva por caminhos difíceis, aos quais se tende 

a resistir, mas que geralmente levam a formas elevadas de vida, em conformidade com a 

vocação do ser humano. O poder humano de manipulação é tão grande que, após criar seu 

deus, usa os textos das Escrituras Sagradas para provar que ele é verdadeiro, mesmo que 

seja inspirador das mais variadas formas de interesse e privilégio. 

A vida de Jesus, na medida em que revela a mais autêntica de todas as imagens de 

Deus, põe fim a toda ambiguidade, de tal forma a superar definitivamente a idolatria? 

Absolutamente! Com efeito, a idolatria não nasce porque a imagem de Deus não foi 

revelada, mas porque o ser humano não se conforma em ter de mudar o rumo de sua vida 

em busca de uma autenticidade cada vez maior. Por essa razão, não é somente o povo de 

Israel que enfrenta dificuldades para reconhecer em Iahweh um Deus universal. A 

comunidade cristã primitiva viveu momentos difíceis porque a consciência do privilégio era 

por demais acentuada. Ninguém aceita perder privilégios de boa vontade. 

Toda a Igreja das origens precisou passar por um processo de conversão, que revestiu 

tensões e conflitos. A abertura aos pagãos era uma exigência irrenunciável: “[...] os pagãos 

são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo e beneficiários da mesma 

promessa, no Cristo Jesus, por meio do evangelho” (Ef 3,6).O apóstolo Paulo precisou usar 

de toda a sua força de persuasão e de sua incansável e rigorosa fidelidade para não permitir 
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que o espírito dos judaizantes sufocasse a liberdade trazida pelo mistério pascal de Jesus 

Cristo e que se abria a um horizonte sem fronteiras. 

Em nosso tempo, ainda se vive sob a tentação da idolatria? Eu diria que não apenas 

em nosso tempo, mas em todos os tempos. Isso porque, conforme vimos anteriormente, o 

ser humano tende espontaneamente não à felicidade, mas à satisfação. A primeira vem de 

Deus. A segunda vem do ídolo. Essa é, em poucas palavras, a trágica condição humana. 

O Cordeiro de Deus 
Na meditação anterior refletimos sobre “as fronteiras de Deus”, com a preocupação 

de superar a seita e a idolatria. Nesta meditação voltaremos nossa reflexão para o “Cordeiro 

de Deus”. Quem acompanha o crescimento da consciência messiânica na história do povo 

hebreu irá perceber uma progressiva personalização e proximidade de Deus. A esse 

respeito, é muito interessante a maneira como se inicia a Carta aos Hebreus, em citação 

feita numa meditação anterior: “Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos 

nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a 

quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo” (Hb 1,1-

2). Quanto mais se aproxima o tempo da salvação de Deus, mais emerge sua universalidade 

e maior é sua proximidade. Assim, os dois temas são indicativos de que estamos na 

plenitude dos tempos quando os mensageiros são substituídos pela pessoa do Filho enviado 

pelo Pai. 

Mas que é que aconteceu no tempo que precede a manifestação de Jesus? Há um 

elemento importante que não pode ser perdido de vista. A proximidade de Deus se 

intensifica com o aparecimento do precursor João Batista, que tem a incumbência de 

preparar os caminhos do Senhor. Sua pregação, muitas vezes carregada de santa indignação 

em face da infidelidade do povo, especialmente da classe dirigente, anuncia que o Reino de 

Deus está para chegar com a força de um julgamento. É a justiça de Deus que deseja 

restabelecer o povo na fidelidade, por isso faz apelo à urgência da conversão. Pelo que nos 

é dado perceber na leitura dos Evangelhos, a pregação de João Batista despertou as 

consciências e sensibilizou o povo sobre a necessidade de operar mudanças substanciais, 

segundo as exigências de Deus. À sua escuta acorrem até mesmo sacerdotes e escribas, 

talvez mais preocupados em buscar uma autojustificação. Sua força inspirava-se na 
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segurança de ter Abraão por pai. A reação do precursor é veemente: Deus pode tirar das 

pedras filhos de Abraão. A verdadeira linhagem decorre da fé e não do sangue. 

Para João Batista, inquestionavelmente, o reconhecimento dos limites de sua missão 

ofereceu algum problema. Eu diria até que ele tinha tudo para empolgar-se com as 

multidões que acorriam às margens do Jordão para se fazerem batizar. É sempre difícil 

superar a tentação da autossuficiência. Mais ainda: difícil é reconhecer que alguém é maior 

do que nós e ceder-lhe o lugar. Cada um de nós tende a considerar-se insuperável. Mas João 

Batista revela toda a sua grandeza justamente no reconhecimento de que sua missão está 

chegando ao fim e de que o aparecimento de Jesus de Nazaré significa a manifestação 

definitiva de Deus. Ao Batismo nas águas do Jordão segue justamente o reconhecimento de 

João Batista: “Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo”(Jo 1,29). 

Há que reconhecer aqui que o êxito da missão tende a ser o principal empecilho que 

bloqueia a aceitação de que ela tenha os dias contados e que será necessário sair de cena. O 

precursor aceita com humildade que sua missão não é fim em si mesma porque está a 

serviço da missão de Jesus: “Eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a 

Israel, vim batizar com água”(cf. v. 33). Aquele mesmo que ele indica como o Cordeiro de 

Deus batizará no Espírito Santo. Seguindo a direção do projeto de Deus, os discípulos de 

João Batista deveriam deixá-lo para pôr-se no seguimento de Jesus. Alguns até o fizeram, 

conforme nos atestam os Evangelhos. Mas houve um número considerável que não operou 

essa passagem e, após a morte do precursor, viveram a convicção de que ele seria o próprio 

messias esperado. Em algumas passagens dos Evangelhos é possível perceber uma 

polêmica entre os discípulos do Batista e os discípulos de Jesus. Até mesmo nos Atos dos 

Apóstolos, em pleno caminho da Igreja das origens, temos lembranças dos discípulos de 

João. 

Mas João Batista limitou-se a indicar em meio ao povo a presença do Cordeiro de 

Deus? A pergunta faz sentido porque é sempre difícil acreditar numa revelação sem que 

haja sinais convincentes de sua verdade. Como indicar em Jesus de Nazaré, que nada 

aparentava de extraordinário, a presença do Cordeiro de Deus? Uma vez mais, emerge com 

toda a força a grandeza de João Batista em termos de disponibilidade para o projeto de 

Deus e de reconhecimento dos limites de sua missão. Por essa razão, o testemunho mais 

surpreendente está ligado à revelação de Deus. O Jesus de Nazaré, que agora inicia o 
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ministério público, não é um profeta a mais. João Batista proclama uma manifestação do 

Espírito que confere autenticidade a Jesus: “Eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e 

permanecer sobre ele” (v. 32). Esse aspecto é muito importante porque é um testemunho de 

toda a Igreja primitiva a respeito da filiação divina de Jesus. Nisso, tal testemunho em 

muito se parece com aquele que fala da encarnação por obra do Espírito Santo. Isso quer 

dizer que a redenção vem pelo Filho na força do Espírito Santo. 

Assim sendo, o testemunho de João Batista vem lembrar que a salvação prometida a 

Israel e, por ele, às nações, finalmente passou da esperança para a realidade. Mas muito 

mais do que uma consagração em vista de um serviço, como sempre ocorria no mundo da 

Bíblia em épocas passadas, a manifestação do Espírito proclama a encarnação do esperado 

das nações: “Eu vi, e por isso dou testemunho: ele é o Filho de Deus!” (v. 34). É 

interessante observar que essa mesma perspectiva está presente no texto de Isaías que 

costuma ser lido em liturgias do tempo comum: “[...] ‘É bem pouco seres o meu servo só 

para restaurar as tribos de Jacó, só para trazer de volta os israelitas que escaparam, [...]” (Is 

49,6a). O Deus que chama e envia tem metas mais altas, que vão além da missão dos 

profetas: “[...] quero fazer de ti uma luz para as nações, para que a minha salvação chegue 

até os confins da terra” (Is 49,6b). No momento decisivo da redenção, Deus dispensa 

intermediários. 

A figura do cordeiro revestia-se de extraordinária significação entre os hebreus. Mas 

em que sentido ela passa a ser aplicada a Jesus Cristo? Quem conhece as tradições 

hebraicas referentes ao cordeiro, que era sacrificado em vista de uma refeição comum nos 

núcleos familiares, deve lembrar que o costume estava ligado à celebração da Páscoa. Na 

ocasião, comia-se pão ázimo, para lembrar que os hebreus tiveram de deixar o Egito às 

pressas, não havendo tempo para que o pão fermentasse, e ervas amargas, para não 

esquecer as amarguras e toda espécie de sofrimentos que eles tiveram de enfrentar no 

tempo em que eram escravos. O cordeiro, portanto, era símbolo de vida nova na libertação. 

Na medida em que Jesus de Nazaré reconcilia a humanidade por seu mistério pascal de 

morte e ressurreição, trazendo a libertação definitiva, não havia mais necessidade de 

sacrificar ritualmente outro cordeiro porque Jesus Cristo torna-se o alimento e a bebida que 

possibilitam ao ser humano atingir a plenitude da vida. Mas isso quer dizer também que 

esse cordeiro é “de Deus” porque, afinal, Jesus é a presença do Filho enviado pelo Pai. 
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Assim, ao proclamar em Jesus o Cordeiro de Deus, João Batista faz uma inequívoca e 

corajosa profissão de fé em sua divindade. 
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O cinema como fonte, expressão e troca de sensibilidade: 

 uma palavra sobre o filme “Deus da carnificina”

 

 
Manoela Monteiro1

 

 

Por algumas horas, entre quatro paredes, a partir de quatro personagens, é traçado 

um quadro que expressa o ser humano em suas relações, e implicadas com os quatro 

cantos do mundo. O filme tem atores norte-americanos, é rodado na França, condição para 

poder ser dirigido pelo polonês Roman Polanski, tem árabes em seus bastidores (roteiro de 

Yasmina Reza – filha de iranianos –, produção de Saïd Ben Saïd – nascido na Tunísia) e 

ainda traz a África como pano de fundo em seu conteúdo. Ou seja, o filme implica 

situações que foram ou são vividas, direta ou indiretamente, pessoal e/ou socialmente, por 

cada um dos que nele trabalharam. E também nas discussões dos casais estão implicadas as 

lutas entre tribos de jovens, assim como as africanas ou mesmo as tidas como “civilizadas”, 

sejam elas europeias, americanas ou asiáticas. Observar as referências à arte (pintores como 

Bacon, Kokoschka e Foujita). O texto é ótimo, os atores estão excelentes e a ambientação é 

perfeita, até mesmo com os espelhos distribuídos decorativamente pela sala, o que nos 

permite ver todos os atores enquanto um deles é o centro da cena e da fala. 

É incrível como a partir de um argumento bastante delimitado, que foi o encontro de 

pais para tratar da briga entre seus filhos pré-adolescentes, temos um quadro amplo do ser 

humano e da sociedade atual. Em algumas horas de conversa e discussão entre os casais 

apareceram temas da vida em sociedade e em família, assim como desapareceram todas as 

aparências e os vernizes do convívio social, conjugal e pessoal. Todos foram do 

politicamente correto ao essencialmente verdadeiro de cada um. A partir de diálogos curtos 

e extremamente rápidos, vimos quatro perfis de pessoas e de vivência em sociedade, num 

texto excelente, pois entre piadinhas e farpas tudo vai sendo revelado, de forma clara e 

profunda! E não menos importante: o filme não nos leva a pensar em “certo e errado”, ou 

1 manoelita1408@yahoo.com.br – 2 de junho de 2012. 
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mesmo a preferir este ou aquele personagem, pois todos têm o que há em todos nós: a 

tentativa de acertar e nossa indefectível capacidade de agredir, de errar e de ser 

contraditório, tudo entremeado com sofrimentos e mágoas que se busca esconder e 

ultrapassar. Embalde! Mas como o filme tem o tom de comédia, a despeito da seriedade dos 

conflitos ali envolvidos, e também pela tensão que gera em nós, chegamos a sair dele 

pensando num chavão: “Não devemos nos meter em briga de criança”. OK, verdade! Mas o 

fato é que estamos profundamente “metidos” em muitas e intrincadas “brigas” de nossa 

vida interior privada, de casal, de família, social, cultural. E na hora da exaustão e da 

“bebida” (in vino veritas), a verdade pessoal emerge... 

Relembrando algumas cenas (são tantas!), e cada um de vocês terá as próprias. Dois 

casais bastante diferentes, mas cada um com suas ocupações e tensões, suas fachadas 

estereotipadas de cultura e bons modos, com a respectiva maneira de defendê-las. 

Penélope: tem seus ideais, sua luta pela causa dos injustiçados, mas perde-se em discursos 

e lições de comportamento correto, em que controla tudo e todos, inclusive a si mesma, e 

termina por perder-se em suas próprias mágoas e frustrações. Nancy: mostra-se elegante, 

educada e contida, mas “vomita tudo” (literalmente), e assim se desencadeia o “vômito” 

geral. Revolta-se com os maus-tratos ao hamster e à sua bolsa, que, jogada longe, revelou 

sua “fachada”. No entanto, parece não dar a devida dimensão ao comportamento do filho, 

ou mesmo ao do marido, que defende o lucro da indústria farmacêutica a despeito do mal 

gerado pelo medicamento “de ponta”. Michael: bonachão, submisso à mulher e à mãe, mas 

sabe agredir e defender-se. Genial a agressão via história da “tubulação da caixa de 

descarga”! Alan: totalmente voltado para si, representa a “prisão ao celular”, que contém 

toda a “sua vida”. Genial ouvir o tema dos telefonemas caminhando em paralelo com o dos 

casais: tudo é desmando! Mas, no final, o hamster usa seus dentes incisivos para continuar 

roendo, e as crianças continuam brincando nos parques! Que cada um pense o que lhe 

aprouver: com ou sem esperança. Fico com a esperança de que também nos habita o Deus 

da Vida! 
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Título original: Carnage 

Gênero: Drama, comédia 

Duração: 80 min. 

Ano de lançamento: 2011, França/Alemanha/Polônia/Espanha 

Elenco: Kate Winslet, Christoph Waltz, Jodie Foster, John C. Reilly 

Direção: Roman Polanski 

Roteiro: Roman Polanski, Yasmina Reza 

Produção: Saïd Ben Saïd, Oliver Berben, Martin Moszkowicz 

Cinematografia: Constantin Film Produktion, SBS Productions, SPI Poland 

Fotografia: Paweł Edelman 

Edição: Hervé de Luze 

Distribuição: Wild Bunch Distribution (França) 
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