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EDITORIAL

A edição de inverno da Ciberteologia segue em clima de expectativa com relação às mu-
danças que já apontam no horizonte da Igreja católica, uma vez completados os primeiros 
100 dias do pontificado de Francisco, atual bispo de Roma. Enquanto isso, destacamos para 
noss@s ciberleitor@s alguns trabalhos deste número.

Em A hermenêutica de Hans-Georg Gadamer e a interpretação Bíblica: uma possível con-
tribuição, Alonso Gonçalves, tomando alguns aspectos da hermenêutica filosófica de Hans-
Georg Gadamer por entender que o filósofo alemão pode contribuir para uma leitura bíblica 
mais próxima da realidade do interpretante, exemplifica essa possibilidade com dois autores, 
Carlos Mesters e Andrés Torres Queiruga,usando-os como modelos de uma interpretação bí-
blica que contemple a historicidade e as predisposições dos leitores e leitoras da Bíblia. Em 
Brasil, um país pseudo laico: a relação Igreja-Estado no Brasil Contemporâneo, Robson Stigar 
reflete sobre a relação do Estado Brasileiro com os princípios do Estado laico, procurando 
assim apresentar um breve panorama sobre as ações do Estado que afrontam os princípios 
do Estado laico. E Geraldo Lopes, no artigo Lumen Gentium e a nova consciência da Igreja. 
Perspectivas e esperanças, apresenta a Constituição Dogmática Lumen Gentium (LG), um dos 
mais importantes textos do Concílio Vaticano II, que reviu a natureza e a constituição da Igreja 
católica, não só como instituição, mas também como Corpo místico de Cristo. O autor desdo-
bra a reflexão em três tópicos: a LG e a nova consciência da Igreja; as Perspectivas que abriu; 
as Esperanças suscitadas.

Na seção de NOTAS, o texto A Ressurreição, de Paulo César Nodari, apresenta algumas 
ideias centrais a respeito da ressurreição de Jesus, expondo a convicção cristã de que a res-
surreição de Jesus, por um lado, é a “grande surpresa” de Deus, e, por outro, é a centralidade a 
partir da qual a história ganha todo um novo sentido, ou seja, sentido escatológico. Em Da teo-
logia canned para uma teologia brasileira - Apontamentos a partir de Júlio Zabatiero, Alonso 
Gonçalves parte da proposição de que o protestantismo demonstra a vanguarda em uma série 
de temas como liberdade religiosa, fundamentos da política contemporânea e educação como 
ferramenta de desenvolvimento humano. Ocorre, porém, diz o autor, que ao longo do tempo o 
protestantismo se deixou embalar pelas ondas da ortodoxia e, com suas Declarações Doutriná-
rias, fixou-se, encruou-se, enrijeceu-se em seus dogmas e perdeu o “princípio protestante” que 
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o alimentou e o gerou quando incipiente. Vamos, então, saber como o autor situa, no Brasil, o 
atual revigoramento da teologia protestante.

Enfim, a seção de Resenhas também traz análises interessantes que vale a pena conferir. 
Boa leitura!

Afonso M. L. soAres 
editor
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A hermenêutica de Hans-Georg Gadamer  
e a interpretação Bíblica: Uma possível contribuição 

Alonso Gonçalves1

Resumo: Tomando alguns aspectos da hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer por 
entender que ele oferece certos critérios para uma interpretação que leve em consideração o 
estado do interpretante e àquilo que está sendo interpretado, o filósofo alemão pode contribuir 
para uma leitura bíblica mais próxima da realidade do interpretante. Para exemplificar essa 
possibilidade, sintetizo dois autores – Carlos Mesters e Andrés Torres Queiruga – como mo-
delos para uma interpretação bíblica que contemple a historicidade e as predisposições dos 
leitores e leitoras da Bíblia.

Palavras-chave: Hermenêutica, leitura Bíblica, protestantismo, interpretação.

Abstract: Taking some aspects of the philosophical hermeneutics of Hans-Georg Gadamer 
understanding that it provides certain criteria for an interpretation that takes into account the 
state of the interpreter and that which is being interpreted, the German philosopher can con-
tribute to a Bible reading closer to reality interpretant. To illustrate this possibility, synthesize 
two authors – Carlos Mesters and Andres Torres Queiruga – as models for a biblical interpre-
tation that addresses the historicity and the predispositions of the readers and readers of the 
Bible.

Keywords: Hermeneutics, Bible reading, Protestantism, interpretation.

Introdução 
Toda compreensão é interpretação e  

toda interpretação se faz no seio da linguagem

Manfredo Araújo de Oliveira

1  Pastor Batista (Igreja Batista Central em Pariquera-Açu/SP). Mestrando em Ciências da Religião (UMESP), Licenciado em 
Filosofia (ICSH) e Bacharel em Teologia (FAETESP). Autor do livro Cristologia protestante na América Latina: uma nova perspec-
tiva para a reflexão e o diálogo sobre Jesus. São Paulo: Arte Editorial, 2011. 
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O protestantismo, de um modo geral, sempre pautou a concepção de revelação a partir da 
Bíblia. Desde que a Reforma Protestante colocou no texto bíblico o status de ser o único critério 
de autoridade em questões de fé, diversas confissões doutrinárias foram feitas com o propósi-
to de delimitar a compreensão da fé e da revelação. Ocorre que essa tarefa não se deu de ma-
neira unívoca, mas, pelo contrário, suscitou divergências teológicas e interpretativas da Bíblia. 

Não faltaram estudos e produções sobre a exegese bíblica tanto no Antigo quanto no Novo 
Testamento. O século XX viu uma infinidade de concepções, ideias e pluralidade na interpre-
tação bíblica, principalmente no auge do movimento conhecido como alta crítica e quando do 
surgimento do método histórico-crítico. 

Dentre tantos autores, destaco um em particular: Rudolf Bultmann. Ele popularizou a pa-
lavra demitização.2 Bultmann fez uma leitura do Novo Testamento a partir da demitologização 
procurando demonstrar que a mensagem do Novo Testamento precisava ser compreendida a 
partir de um vocabulário mitológico e pré-científico. 

Outra pesquisa que causou alvoroço foi a chamada crítica da forma. Diversos textos da 
Bíblia foram examinados e algumas conclusões não agradaram a todos. Textos que eram até 
então sacralizados em sua autoria como, por exemplo, o Pentateuco, atribuído a Moisés, os 
evangelhos sinóticos, bem como algumas cartas de Paulo, foram tratados dentro de quesitos 
literários e culturais. Esse procedimento, de certa forma, desqualificou a ideia de que o texto 
sagrado fosse uma espécie de produto final de Deus ao ser humano. 

O contraponto veio pelo viés fundamentalista estadunidense. A intenção foi resgatar a orto-
doxia doutrinária e defender (apologeticamente) a fé de possíveis interpretações “equivoca-
das” da e sobre a Bíblia. 

Essa disputa hermenêutica demonstra que a Bíblia sempre será polissêmica em sua inter-
pretação. Não será possível uma hermenêutica taxativa e definitiva sobre o texto sagrado. Tan-
to a demitização de Bultmann quanto o literalismo do círculo teológico de Princeton indicam 
que o interpretante está envolvido com certos critérios de sentido como, por exemplo, a noção 
de história, ou seja, uma interpretação que dê conta de certos questionamentos levantados 
pelo momento em que está se vivendo. Além disso, ao interpretante é impossível uma impar-
cialidade diante do texto, pois sua interpretação, antes mesmo do estranhamento do texto, já 
é concebida com certos preconceitos.

O procedimento hermenêutico sempre implicará em certos critérios de interpretação. A 
questão está exatamente no escolher certos critérios interpretativos e abandonar outros, uma 
vez que o interpretante nunca estará isento de influencias, sejam elas internas ou externas. 
Sendo assim, a hermenêutica precisa ser estudada em seus pressupostos epistemológicos, 
procurando os melhores critérios para o ato de interpretar. 

2  Cf. BULTMANN, Rudolf. Demitologização: coletânea de ensaios. São Leopoldo: Sinodal, 1999. 
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É neste sentido que tomo alguns aspectos da hermenêutica filosófica de Hans-Georg Ga-
damer por entender que ele oferece certos critérios para uma interpretação que leve em con-
sideração o estado do interpretante e àquilo que está sendo interpretado (o texto) com certa 
autonomia na produção de sentido. Seus critérios podem contribuir para uma leitura bíblica 
mais próxima da realidade do interpretante.

A hermenêutica elevada à condição filosófica 
A hermenêutica filosófica ganha significativa perspectivas a partir das reflexões de Frie-

drich Schleirmacher. Com ele, a hermenêutica passa a ter certa autonomia diante de outras 
correntes filosóficas. Schleirmacher desenvolve uma filosofia da religião tendo como base o 
sentimento religioso e a experiência religiosa. Sendo um dos principais percussores da herme-
nêutica, Schleirmacher irá influenciar outro hermeneuta, Wilhelm Dilthey. 

A partir de Schleirmacher, a hermenêutica passa a ter duas características gerais: a contin-
gência histórica e a linguagem3 como pressupostos para o ato de interpretar. Se antes a tenta-
tiva era buscar a verdadeira intenção do objeto – no caso aqui, do texto – sem a precedência 
de certas categorias hermenêuticas como a historicidade e a linguagem, com Schleirmacher 
há uma reviravolta hermenêutica onde a compreensão do interpretante passa, precisamente, 
pela relação dos significados que este atribui à realidade juntamente com sua vivência histó-
rica.

O procedimento hermenêutico de Schleirmacher foi vinculado ao romantismo. O roman-
tismo alemão ficou em evidência a partir da metade do século XIX como reação ao Iluminis-
mo. Os valores racionais foram depreciados e em compensação os aspectos psicológicos como 
a intuição e a imaginação, ganharam conotação filosófica.4 A hermenêutica no romantismo 
“consiste na reconstrução total do horizonte cultural antigo, com o qual o intérprete trata de 
sintonizar”.5 Se com o Iluminismo a história e sua tradição era vista com certos desdenho, com 
o romantismo o patrimônio cultural e histórico é elevado à categoria hermenêutica. 

Outra coisa que a hermenêutica romântica estabelece é uma distinção importante em rela-
ção à exegese. Essa última consiste em explicar o texto a partir da sua letra; já a hermenêutica 
trata de uma compreensão na qual o texto a ser interpretado e o interpretante são conectados 
dentro de uma relação dialética. Assim, interpretar se dá na atualização do significado quando 
este é relacionado com o tempo e a história do interpretante.6

3  Cf. JOSGRILBERG, Rui. Hermenêutica fenomenológica e a tematização do sagrado. In. NOGUEIRA, Paulo A. S. (Org.). Lingua-
gens da religião: desafios, métodos e conceitos centrais. São Paulo: Paulinas, 2012, p. 33. 

4  Cf. JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996, p. 237. 

5  BARRERA, Julio Trebolle. A Bíblia judaica e a Bíblia cristã: introdução à história da Bíblia. Petrópolis: Vozes, 1996, p. 679. 

6  Cf. BARRERA, A Bíblia judaica e a Bíblia cristã, p. 680.
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Schleirmacher será criticado por dar mais importância ao método psicológico, desconsi-
derando o gramatical,7 mas a hermenêutica não foi mais a mesma depois de suas reflexões. 
Como já mencionado, a grande contribuição de Schleirmacher para a hermenêutica foi dar a 
ela um grau de importância dentro da filosofia e, depois dele, filósofos como Dilthey e Martin 
Heidegger ampliaram a temática da hermenêutica possibilitando novos caminhos. 

A contribuição de Heidegger para a hermenêutica se deu na concepção da compreensão. 
Com ele a ideia da compreensão toma uma dimensão ontológica. Para o filósofo alemão, autor 
de Ser e tempo,8 o ser homem significa compreender.9 Compreender se dá na antecipação do 
sentido que se espera. Heidegger irá influenciar profundamente Hans-Georg Gadamer.

Dentre os autores que ampliaram a temática da hermenêutica está o filósofo alemão Gada-
mer que foi aluno de Heidegger. Gadamer garantiu certo status epistemológico para a herme-
nêutica depois da publicação de Verdade e método.10 O livro supera as expectativas de Gadamer, 
tornando a obra uma referência para a filosofia hermenêutica.11 

Com a sua publicação em 1960,12 Gadamer entra para a seleta lista de filósofos que se preo-
cuparam em atender a problemática da hermenêutica com eixos filosóficos diferenciados. Um 
deles é a concepção da historicidade da compreensão como princípio hermenêutico, herança 
de Heidegger.13

O círculo hermenêutico de Hans-Georg Gadamer 
Para Gadamer, a historicidade do compreender é construída da seguinte maneira: compreen-

de-se o mundo por meio da interpretação, sem a qual é impossível fazer uma leitura da reali-
dade e da história. A história pertence à tradição, ou seja, somos seres que fomos influenciados 
por tradições do passado, e essas tradições já são consequências interpretativas. Nesse caso, 
Gadamer entende que não atingimos a realidade através de um conhecimento de tipo imedia-
to, como quer o empirismo, ou seja, toda constatação de alguma coisa pressupõe um sujeito, 

7  Cf. PANASIEWICZ, Roberlei. Pluralismo religioso contemporâneo: diálogo inter-religioso na teologia de Claude Geffré. São 
Paulo: Paulinas, 2007, p. 28. 

8  Cf. HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. 15ª ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 

9  Cf. MANNUCCI, Valério. Bíblia palavra de Deus: curso de introdução à Sagrada Escritura. São Paulo: Paulus, 1985, p. 328. 

10  Cf. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 
1999. 

11  Cf. VIGO, Alejandro. Hans-Georg Gadamer y la filosofía hermenêutica: la comprensión como ideal y tarea. Estudios Públicos, 
87, 2002. Disponível em: < http://www.cepchile.cl/1_3145/doc/hans-georg_gadamer_y_la_filosofia_hermeneutica_la_com-
prension_como_ideal_y_tar.html#.UWydMEqLyes>. Acesso em: 05 abr. 2013. 

12  Cf. STEIN, Ernildo. A consciência da história: Gadamer e a hermenêutica. Disponível em: <http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/
gadamer.htm>. Acesso em: 15 abr. 2013. 

13  Cf. GADAMER, Verdade e método, p. 400. 
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e todo sujeito pressupõe um contexto histórico.14 A interpretação só acontece porque há pre-
disposições e preconceitos como elementos constitutivos do ato de interpretar. Diante disso, 
a hermenêutica se dá essencialmente na história que em seu movimento produz tradição que 
por sua vez influencia o interpretante em suas predisposições e preconceitos para uma com-
preensão do mundo.15 

Sendo assim, a pré-compreensão é, por si, um pressuposto necessário para a compreensão 
que, concomitantemente com a tradição, dará sentido para o interpretante.16

Com essas concepções, Gadamer trata a historicidade da compreensão como elemento her-
menêutico.17 Isso se dá porque para Gadamer o ser humano pertence à história, e pertencer 
significa estar ligado a uma tradição histórica, a uma língua, a uma cultura, e todos esses ele-
mentos determinam a pré-compreensão do interpretante.18 O círculo hermenêutico se dá a 
partir do sujeito que experimenta o mundo sempre com algum sentido. Gadamer chama esse 
sentido de pré-compreensão ou predisposições, sendo esses elementos sempre presentes por 
meio da experiência do sujeito. Sendo assim, a “hermenêutica é essencialmente uma reflexão 
sobre a influência da história, ou seja, uma reflexão que tem como tarefa tematizar a realida-
de”.19

O círculo hermenêutico de Gadamer parte do seguinte pressuposto: o sujeito interpretante, 
que no decorrer de sua vida absorveu certo patrimônio cultural e esse patrimônio cultural, 
que foi sendo gestado no transcorrer da história, é que possibilita o elemento da pré-com-
preensão. É com essa pré-compreensão que o intérprete se coloca diante do texto e dele tira, 
num primeiro momento, o seu significado. Esse processo pode ser revisto se não for encon-
trado no texto ou no seu contexto o sentido que o interpretante está atribuindo ao texto, pois 
“quem procura compreender está exposto aos erros derivados de pré-disposições que não en-
contram confirmação no objeto”.20 É nisso que se dá o processo hermenêutico, ou seja, quando 
um sentido não pode ser correspondido, procura-se por outro e assim por diante, entendendo 
que a tarefa hermenêutica é infindável. 

14  Cf. MANNUCCI, Bíblia palavra de Deus, p. 330. 

15  Cf. VV.AA. O livro da filosofia. São Paulo: Globo, 2011, p. 260-261. 

16  Cf. BARRERA, A Bíblia judaica e a Bíblia cristã, p. 681. 

17  Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta linguístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Loyola, 2001, p. 
229. 

18  Cf. RIPANTI, Graziano. A alteridade da hermenêutica teológica. In. PENZO, Giorgio; GIBELLINI, Rosino (Orgs.). Deus na 
filosofia do século XX. São Paulo: Loyola, 1998, p. 376. 

19  OLIVEIRA, Reviravolta linguístico-pragmática na filosofia contemporânea, p. 230.

20  REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: de Nietzsche à Escola de Frankfurt. São Paulo: Paulus, 2006, vol. 6, 
p. 251. 
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Gadamer, como já foi possível perceber, irá dar um tratamento diferente ao conceito precon-
ceito.21 Comumente entendido pejorativamente, Gadamer não trata o preconceito como sendo 
algo falso; antes disso, o preconceito é um conhecimento prévio podendo ser verdadeiro ou falso, 
no sentido de verificabilidade.22 Outra concepção gadameriana, é de que o preconceito é impos-
sível ser neutralizado, pois ele faz parte da historicidade do sujeito interpretante. Preconceito 
em Gadamer é elevado a princípio hermenêutico por entender que o interpretante não enfren-
ta o texto como sendo ele uma tabula rasa, pelo contrário, ele o enfrenta cheio de expectativas 
e ideias. É no choque entre texto e interpretante que ocorre a hermenêutica, forçando o inter-
pretante a dar conta de seus preconceitos e pré-juízos.23 

Passo a exemplificar a aplicabilidade do círculo hermenêutico de Gadamer a partir de au-
tores que tem dado uma rica contribuição para uma hermenêutica que leva em consideração 
a historicidade e as predisposições do interpretante.

A hermenêutica gadameriana e a interpretação bíblica
Não cabe aqui levantar as possíveis falhas no pensamento hermenêutico e filosófico de 

Gadamer. Aliás, é conhecida a troca de ideias e controvérsias entre ele e Habermas em torno 
da hermenêutica universal.24 Não apenas Habermas, mas Klaus Berger também emite sérias 
críticas ao pensamento hermenêutico de Gadamer.25 Aqui interessa algumas intuições da her-
menêutica gadameriana como uma possível contribuição à interpretação bíblica, entendendo 
essa contribuição a partir da cultura latino-americana. 

Passo a considerar alguns autores que, de alguma maneira, podem ser identificados com 
alguns elementos da hermenêutica gadameriana. 

Uma vez que alguns métodos hermenêuticos não são mais considerados hegemônicos, 
como por exemplo, o estruturalismo e o método histórico-crítico, embora ambos tenham con-
tribuído e ainda continuam contribuindo para uma exegese bíblica contemporânea, está sen-
do feita outras leituras a partir de novos paradigmas. Outras formas de interpretar a Bíblia têm 
aparecido no cenário acadêmico e eclesial e uma delas que anda ganhando espaço é a leitura 
semiótica da Bíblia. Isso está sendo possível porque velhos paradigmas estão sendo “abando-
nados”, enquanto novos estão tomando forma em ambientes acadêmicos e comunitários. A 

21  Cf. GADAMER, Verdade e método, p. 416. 

22  Cf. MONDIN, Battista. Introdução à filosofia: problemas, sistemas, autores, obras. São Paulo: Paulus, 1980, p. 155. 

23  Cf. REALE; ANTISERI, História da filosofia, p. 253. 

24  Cf. NEGRU, Teodor. O debate entre Gadamer e Habermas e a universalidade da hermenêutica. Disponível em: 
<http://www.academia.edu/406539/Negru_T._O_debate_entre_Gadamer_e_Habermas_e_a_universalidade_da_hermeneuti-
ca_>. Acesso em: 18 abr. 2013.

25  Cf. BERGER, Klaus. Hermenêutica do Novo Testamento. São Leopoldo: Sinodal, 1999, p. 134ss. 
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era das complexidades, ou seja, o envolvimento de diferentes áreas do conhecimento contri-
buindo para uma leitura que contemple a dinamicidade do ser humano, tem favorecido novos 
projetos e novas hermenêuticas, inclusive na área da exegese e hermenêutica bíblica.

No segmento da hermenêutica bíblica houve um borbulhar de novos interlocutores, ou 
seja, o surgimento de sujeitos históricos em diálogo com o texto bíblico tem produzido uma 
série de trabalhos acadêmicos e comunitários: a questão agrária; das mulheres; dos índios; 
dos pobres de maneira geral; dos negros. Todos esses sujeitos foram levados a sério na sua 
dignidade, colaborando para o surgimento de uma concepção hermenêutica que interpreta a 
Bíblia a partir da historicidade e predisposições dessas pessoas. Com isso, houve uma impor-
tante mudança de paradigma na hermenêutica e na exegese bíblica: não se foca mais o texto 
como detentor de valor em si mesmo, mas agora a perspectiva passa por sua significação para 
os leitores e leitoras da Bíblia a partir da historicidade dos sujeitos interpretantes.26

Para exemplificar, passo a sintetizar alguns autores que servem como modelos para uma 
interpretação bíblica que contemple a historicidade e as predisposições dos leitores da Bíblia. 
São eles: Carlos Mesters e Andrés Torres Queiruga. 

CARLOS MESTERS 

É um teólogo holandês radicado no Brasil desde 1949. Com uma profunda sensibilidade 
espiritual, ele procura imprimir a Bíblia na vida do povo a partir de uma hermenêutica popu-
lar que atenda as necessidades de gente marginalizada em diferentes contextos do país. Tomo 
o círculo hermenêutico de Mesters por entender que ele oferece uma leitura bíblica libertária 
onde princípios hermenêuticos são canalizados a partir da história do povo, ou seja, o sujeito 
interpretante. É neste sentido que identifico um possível diálogo entre Mesters e Gadamer, por 
exemplo. 

Diante das dificuldades do povo que lê a Bíblia, Mesters propõe uma hermenêutica que seja 
inclusiva e historicamente comprometida com a realidade da vida. 

O círculo hermenêutico de Mesters tem três aspectos: (1) a comunidade e seu contexto 
histórico de vida; (2) a Bíblia como texto que produz sentido; (3) a realidade que exige uma 
compreensão sendo, portanto, um pré-texto para a leitura bíblica.27 A hermenêutica de Mes-
ters procura ler aquilo que o povo consegue entender a partir de sua historicidade e condição 
real. Ele leva em consideração o pré-texto da realidade que circunda o sujeito interpretante; o 
contexto do povo que lê a Bíblia na sua comunidade de fé; a Bíblia como texto que direciona a 

26  Cf. ZABATIERO, Júlio. Novos rumos na pesquisa bíblica. In. ZABATIERO, Júlio; SANCHEZ, Sidney; ADRIANO FILHO, José. 
Para uma hermenêutica bíblica. São Paulo: Fonte Editorial, 2012, p. 194. 

27  Cf. MESTERS, Carlos. O uso da Bíblia nas comunidades cristãs de base. In. TORRES, Sérgio (Org.). A igreja que surge da base: 
eclesiologia das comunidades cristãs de base. São Paulo: Paulinas, 1982, p. 299. 
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comunidade na sua busca por sentido.28 A hermenêutica de Mesters contribui para uma inter-
pretação bíblica que contempla a situação do povo, o seu contexto e o texto como produtor de 
sentido para o modus vivendi da comunidade de fé. 

ANDRÉS TORRES QUEIRUGA

É um teólogo espanhol que, em sua tese doutoral, escreveu uma obra considerada magis-
tral: A revelação de Deus na realização humana.29 Neste trabalho, Torres Queiruga expõe seu mé-
todo teológico conhecido como “maiêutica histórica”. O velho método dialético socrático toma 
forma teológica. A proposta é buscar uma síntese entre transcendência e imanência. A revela-
ção vem de fora, mas encontra ressonância no ser humano.

Partindo de eixos condutores como a exegese contemporânea e a teologia das religiões, ou 
seja, a contribuição da exegese na solução de questões bíblicas que até então eram inquestio-
náveis e a teologia das religiões como formas revelacionais, Torres Queiruga quer mostrar que 
aquela ingenuidade de pensar que os homens e as mulheres da Bíblia vivenciaram a sua ética, 
culto e religiosidade como algo expressamente revelado não poderia ser mais concebível. O 
povo de Israel viveu sua fé que incluiu, naturalmente, vicissitudes como tramas, conquistas, 
derrotas, alegrias e tristezas. Suas histórias foram ganhando corpo escrito depois do exílio ba-
bilônico. E se há revelação no texto, como há de fato, ela surgiu como consequência de um pro-
cesso de fé que modelou seu pensamento e experiência. O texto não surgiu como palavra feita 
e dada no nada e no vazio, pelo contrário, o texto recolhe sagas, mitos, festas, lendas, folclore 
para dar claridade ao passado de Israel e sua experiência originária com o conhecido Iahweh. 
O mesmo acontece com os escritos neotestamentários: a experiência com o Deus de Israel e 
sua manifestação no Jesus de Nazaré e a ressurreição como confirmação de que ele era o filho 
de Deus – dentro do imaginário religioso e cultural –, possibilita a comunidade vivenciar a sua 
fé sem pretensão alguma de construir dogmas ou fazer doutrinas, pelo menos num primeiro 
momento.30

Para Torres Queiruga, a Bíblia nasceu do descobrimento de Deus na vida de um povo. Antes 
mesmo de passar pela pena de um redator, ele é fruto de uma experiência revelacional. O texto 
já é um produto revelacional e não, propriamente, a revelação. A revelação não aparece como 
palavra feita, como oráculo de uma divindade escutada por um vidente, mas como experiên-
cias vivas de uma gente que narra suas histórias a partir de sua historicidade e predisposições 
culturais e linguísticas.

28  Cf. MESTERS, Carlos. Flor sem defesa: uma explicação da Bíblia a partir do povo. Petrópolis: Vozes, 1983, p. 42. 

29  Cf. QUEIRUGA, Andrés Torres. A revelação de Deus na realização humana. São Paulo: Paulus, 1995. 

30  Cf. QUEIRUGA, A revelação de Deus na realização humana, p. 32. 
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O texto não pode ganhar status revelacional cabalmente, como uma espécie de ditado, co-
mum no literalismo fundamentalista. Ele possui fragilidades, debilidades, ele é uma narrativa 
essencialmente humana, antes de ser divina. As contradições, as ambivalências, o caráter his-
tórico, vem corroborar de que o texto é humano, demasiadamente humano-divino.

Considerações finais
Observando ligeiramente a maneira de como o protestantismo lê a Bíblia, vemos que o 

protestantismo de imigração valorizou uma hermenêutica a partir do método histórico-críti-
co, um esforço para determinar o sentido histórico do texto. Já no protestantismo de missão, a 
leitura se deu no embate com o catolicismo, ou seja, demonstrar verdades diante dos equívocos 
doutrinários do catolicismo.31 A hermenêutica protestante tende a desconsiderar a natureza 
cultural e temporal da Bíblia, acreditando ser ela a “voz de Deus” em qualquer sentido e tempo, 
até mesmo como elemento para contradizer a ciência, como é o caso da polêmica nos Estados 
Unidos sobre criacionismo e evolucionismo. 

Outra característica da hermenêutica protestante é a tendência de procurar perscrutar o 
texto como se ele fosse um fim em si mesmo. É o caso do estudo das línguas originais da Bíblia: 
hebraico e grego. É comum entender que uma vez de posse dos originais, é possível entender 
o que Deus realmente estava dizendo. A língua vernácula não expressa de fato as “palavras de 
Deus”, os originais sim. É claro que as nossas traduções precisam ter credibilidade textuais, 
quanto a isso aqui no Brasil tem muita gente competente garantindo a confiabilidade de nos-
sas traduções. O problema é o uso indiscriminado do literalismo das línguas originais como 
instrumento hermenêutico, como se a palavra que foi usada comumente na cultura e no con-
texto literário dos autores bíblicos tivessem um poder para que o seu real significado surgisse 
e disso tirar uma interpretação fidedigna. 

O que se vê de leitura bíblica em ambientes protestantes é uma hermenêutica que tende a 
apagar a diversidade de formas e estilos literários da Bíblia, ignorando os autores e as comuni-
dades que estão por trás do texto juntamente com suas circunstâncias e contextos. Infelizmen-
te, se popularizou a ideia de que para entender o texto bíblico, é preciso olhar os originais, pois 
somente assim é possível entender a Bíblia em seu real significado hermenêutico.

Essa maneira de interpretar a Bíblia é prejudicial para a comunidade que fica refém do 
pregador que subtende, em alguns casos, que conhece melhor a Bíblia porque fala e conhece 
algumas palavras em hebraico ou grego. Essa postura tem dificultado um ponto comum da in-
terpretação bíblica nas comunidades protestantes: o livre-exame da Bíblia, um dos principais 
valores da Reforma. 

31  Cf. ZABATIERO, Júlio. Hermenêutica protestante no Brasil. In. FERREIRA, João Cesário Leonel (Org.). Novas perspectivas 
sobre o protestantismo brasileiro. São Paulo: Fonte Editorial/Paulinas, 2009, p. 139. 
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Faz-se necessária uma leitura bíblica que valorize a vida e a condição em que a pessoa vive; 
uma hermenêutica que leva em consideração os anseios do sujeito interpretante antes mesmo 
da doutrina fixada. Esse tipo de hermenêutica é possível. Tanto Mesters como Torres Queiruga 
demonstram essa plausibilidade. É uma leitura que leva em consideração a rica ignorância do 
povo para com a Bíblia e dele, do povo, tira o combustível necessário para o ato hermenêutico. 
Mesters procura fazer a aproximação da similaridade do povo e dos autores bíblicos com o 
povo que hoje lê a Bíblia procurando nela categorias de sentido para o viver cotidiano.32 Torres 
Queiruga, por outro lado, parte da construção histórica dos personagens bíblicos, entendendo 
que, antes de qualquer fundamentação teológica, há neles uma construção literária que leva 
em consideração a cultura e a tradição do texto bíblico. Sendo o texto bíblico fruto de elemen-
tos históricos e linguísticos, eles se tornam produtores de sentido para o leitor e a leitora de 
hoje.

Juntamente com Gadamer, esses autores demonstram de que é possível conceber uma her-
menêutica que tenha como critérios a história e o ato de compreender passando, de maneira 
indelével, pelas concepções do interpretante. A imparcialidade é uma pretensão que não se 
confirma na hermenêutica. Seres históricos, marcados pela contingência histórica, são porta-
dores de pré-disposições e preconceitos sobre um determinado assunto ou objeto. O círculo 
hermenêutico se dá a partir de certas condições entre o interpretante e o objeto. Neste senti-
do então, é impossível uma hermenêutica isenta de qualquer conhecimento prévio. Mas isso 
não inviabiliza uma atividade hermenêutica, pelo contrario, para Gadamer a hermenêutica de 
textos antigos, como no caso da Bíblia, por exemplo, é uma tarefa exitosa porque “quanto mais 
nos afastamos cronologicamente do texto, mais deveremos nos aproximar dele com melhor 
compreensão, posto que aumentam os dados de consciência que nos põem em condição de 
descartar as interpretações errôneas ou mesmo adequadas, e substituí-las por interpretações 
novas e mais justas”.33

Outra contribuição hermenêutica gadameriana é a ideia de que o texto, uma vez produzido, 
ganha vida autônoma e seus efeitos na história podem ser sentido posteriormente sem mais o 
controle do seu autor ou autores.34 Dentro disso, caberia aqui esboçar uma teoria da recepção 
– outra tendência na hermenêutica contemporânea – uma vez que o ato hermenêutico é esta-
belecido pela comunicação entre a expectativa do autor que se traduz no texto e do leitor que 
transfere suas expectativas ao texto de maneira simultânea.35 

O círculo hermenêutico gadameriano – assim como foi sintetizado – pode ser visualizado 
na hermenêutica de Mesters e Torres Queiruga. Ambos procuram fazer uma leitura da Bíblia 

32  Cf. MESTERS, Carlos. Por trás das palavras: um estudo sobre a porta de entrada no mundo da Bíblia. 9ª ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999. 

33  REALE; ANTISERI, História da filosofia, p. 255. 

34  Cf. REALE; ANTISERI, História da filosofia, p. 254. 

35  Cf. ADRIANO FILHO, José. Estética da recepção e hermenêutica bíblica. In. NOGUEIRA, Linguagens da religião, p. 175. 
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a partir da história do povo e sua realidade de vida, onde a mediação com a Bíblia passa pelo 
pré-texto da realidade e o contexto do povo que lê a Bíblia na comunidade de fé.

Gadamer pode contribuir a partir do seu círculo hermenêutico – historicidade, predispo-
sições e preconceito – com uma leitura de texto que leve em consideração as pré-disposições 
do interpretante. Por outro lado, Mesters e Torres Queiruga, de certa forma, realizam similar-
mente um círculo hermenêutico que corresponde às categorias de Gadamer. Ambos partem de 
uma interpretação bíblica que tem como ponto de referência a realidade do povo, buscando 
na Bíblia códigos que dê sentido para a comunidade que tem na Bíblia a concepção de ser ela 
a palavra de Deus.
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Brasil, um país pseudo laico:  
a relação Igreja-Estado no Brasil Contemporâneo
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a relação do Estado Brasileiro 
com os princípios do Estado laico, procurando assim apresentar um breve panorama sobre as 
ações do Estado que afrontam os princípios do Estado laico. 

Palavras-chave: Estado Laico; Estado Moderno; Liberdade Religiosa.

Abstract: This article aims to reflect on the relationship of the Brazilian state with the prin-
ciples of the Secular State, attempting to present a brief overview of state actions that violate 
the principles of the secular state.

Keywords: Secular State; Modern State; Religious Freedom

Introdução
Acreditamos que o Brasil não é um Estado verdadeiramente laico, pois possui razoável 

aproximação com o meio eclesiástico, comprometendo assim os princípios do Laicismo1 e da 
Laicidade2 que deveriam ser respeitado pelo Estado Moderno3. 

1 O laicismo parte do pressuposto que o Estado deve garantir aos cidadãos que suas crenças religiosas sejam respeitadas.

2 A laicidade significa que há separação entre o Estado e a Igreja, isto é, num Estado laico o Estado é completamente neutro 
em matéria de religião e as igrejas não detêm qualquer poder político sobre o Estado.

3 O Estado Moderno nasceu na segunda metade do século XV, a partir do desenvolvimento do capitalismo. Foi na Itália que 
surgiu o primeiro teórico a refletir sobre a formação dos Estados Modernos, Nicolau Maquiavel, que no início de 1500 falou 
que os Estados Modernos fundam-se na força. Maquiavel pregou a construção de um Estado forte, independente da Igreja e 
dirigido, de modo absoluto por um príncipe dotado de inteligência e de inflexibilidade na direção dos negócios públicos.



16

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 43

Veremos quais são as temáticas que afrontam os princípios e os ideais da laicidade e como 
o Estado brasileiro beneficia as religiões, sejam com feriados religiosos, com imunidade fiscal, 
com a presença de símbolos religiosos em instituições públicas etc., que pretendemos apre-
sentar e discutir neste artigo.

Os feriados religiosos
A instituição do Estado democrático e laico no Brasil deu-se com a Constituição Republi-

cana de 1891, que oficializou a separação Igreja-Estado e a liberdade de crença e culto, esta-
belecendo a não existência de uma religião oficial por parte do Estado. Em outras palavras, o 
Estado não teria alçada religiosa nem promoveria qualquer profissão de fé ou culto religioso.

Diante de tal justificativa, entende-se que os feriados religiosos no Brasil não só afrontam 
os princípios do Estado laico, mas também são inconstitucionais.

Destaca-se que os feriados religiosos no Brasil são feriados católicos; assim, se pensarmos 
diante do principio do laicismo, seria justo que judeus, islâmicos, protestantes, testemunhas 
de Jeová ou espíritas reivindicassem igual número de feriados religiosos que os católicos pos-
suem.

Nenhum feriado religioso compara-se ao de 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, Nos-
sa Senhora Aparecida. Criado pela Lei n° 6.802/80, a data é referenciada no texto com as se-
guintes palavras: “culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida”. 

Como não pode haver culto religioso oficial em um Estado laico, temos um problema de 
inconstitucionalidade e ético junto aos princípios do Estado laico. Essa situação se agrava com 
o fato de que quase todos os mais de 5 mil municípios brasileiros, não satisfeitos com a data 
nacional, celebram também seu feriado municipal em homenagem à Padroeira local.

O casamento religioso com efeito civil
Casamento religioso com efeito civil é aquele que é celebrado fora das dependências do 

Cartório, porém quem preside o ato do casamento não é o Juiz e sim a autoridade religiosa 
(Padre, Rabino, Pastor). Da mesma forma que o casamento em Cartório, este também deve ser 
realizado de forma pública, a portas abertas durante todo o ato de sua realização. 

A Constituição atual sancionou a Lei n° 1.110/50 de 23/05/1950 que determina que o ca-
samento religioso tenha efeitos civis. Só não se admitirá a validade do casamento civil se sua 
celebração não estiver de acordo com as leis brasileiras como, por exemplo, casamento entre 
várias pessoas (poligamia).
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O casamento religioso com efeito civil pode ser realizado em qualquer parte do Brasil, bas-
ta os noivos pedirem ao cartório que deram entrada no casamento, a Certidão de habilitação, 
que deverá ser encaminhada à Igreja que realizará a cerimônia para que possa ser feito o ter-
mo de religioso4 com efeito civil.

Após a realização da cerimônia, os noivos não recebem a Certidão de Casamento, mas sim 
um Termo de Casamento, que precisa ser levado ao cartório num prazo de 90 dias (a contar da 
data da realização da cerimônia) para registrar o casamento.

A moeda brasileira
Outra temática que afronta os princípios do estado laico é a expressão “Deus seja Louva-

do” nas cédulas do Real, que promovem calorosos debates no senso comum junto aos menos 
esclarecidos e outras discussões eruditas no meio eclesial, acadêmico e jurídico da sociedade 
brasileira.

“Deus seja louvado” é uma expressão presente em todas as cédulas de Real, muito discreta 
por sinal, passando quase despercebido, mas que existe desde a década de 1980, quando o 
então presidente da República, José Sarney, católico praticante, solicitou ao Banco Central que 
ela fosse incluída na moeda brasileira.

Apesar de várias discussões e solicitações por setores laicistas da sociedade civil para que a 
frase seja removida, ela continua a ser impressa pelo Banco Central até os dias de hoje mesmo 
sem ter um dispositivo legal que regulamente essa questão.

Os setores favoráveis à manutenção da expressão alegam que a ela não promove um dire-
cionamento estatal na vida do indivíduo que o obrigue a adotar ou não determinada crença, 
assim como a existência dos feriados religiosos e de outras tantas manifestações aceitas neste 
sentido, como nome de cidades, por exemplo.

Entretanto, para os setores do laicismo há sim um direcionamento; mesmo inconsciente-
mente, o Estado jamais deveria direcionar a população para uma crença, muito menos impor 
esse direcionamento religioso, que é bem evidente na moeda brasileira.

Imunidade fiscal para as igrejas
Outra temática polêmica que afronta o Estado Laico é a imunidade fiscal para as Igrejas. A 

Constituição Federal de 1988, no artigo 150, estabelece que;

4  Termo de religioso com efeito civil é um documento que os noivos, o celebrante e os padrinhos assinam na 
hora da cerimônia.
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“... Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, 
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios...”, “... VI – instituir impostos sobre: a)...; b) templos de qual-
quer culto ...”, § 4º, “As vedações expressas no inciso VI, alíneas b 
e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços 
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas 
mencionadas.” (Brasil, p. 108, 1988).

As igrejas, de qualquer linha, são imunes do recolhimento do IRRF (Imposto de Renda Re-
tido na Fonte). Essas instituições também não têm que pagar Imposto de Renda sobre o valor 
obtido com doações, mesmo se envolverem imóveis, veículos ou joias. 

Em alguns Estados, as igrejas também são isentas de alguns tributos estaduais, como o 
IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) basta o veículo estar no nome 
de uma instituição religiosa e requerer a isenção do tributo, nada muito burocrático.

Há também a isenção de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), embora algumas cida-
des tentem cobrar imposto das igrejas, mas a quase totalidade delas contesta e é derrotada a 
cobrança na Justiça, partindo da prerrogativa do artigo 150 da atual Constituição promulgada 
em 1988.

As igrejas também possuem isenção quanto ao ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) imposto este que incide sobre energia elétrica, telefone, água e a outros 
produtos em geral adquiridos cotidianamente.

Essa isenção acontece porque os templos religiosos são considerados entidades isentas ou 
imunes. É a própria Carta Magna que concedeu as Igrejas, de qualquer confissão religiosa, a 
“prerrogativa da imunidade” relativa aos impostos, ou seja, é proibido ao poder público, seja 
em nível Federal, Estadual ou Municipal, instituir impostos que incida sobre seus templos, in-
dependente da orientação espiritual adotada pela Instituição de Fé. 

Assim, as prefeituras municipais, os governos estaduais e o governo federal, não estão fa-
zendo nenhum favor ao reconhecer referida imunidade constitucional da Igreja, pois tudo isso 
acontece de forma legal, ou seja a Constituição de 1988 confere estes direitos às igrejas.

Como podemos ver, são vários os impostos isentos: IPTU (Imposto Predial Territorial Ur-
bano), ITBI (Imposto Predial Territorial Urbano), ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mer-
cadorias e Serviços), IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor), IPI (Imposto 
sobre Produto Industrializado), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), ISS (Imposto sobre 
Serviços), e quaisquer outros impostos que existem ou forem criados.
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Filantropia para as instituições  
religiosas de fundo social.

Outra ação que afronta os princípios do Estado laico são as instituições religiosas de fundo 
social que recebem recursos financeiros por parte do Estado para realizarem suas obras so-
ciais. Temos por exemplo a Pastoral da Criança como uma pastoral social de uma instituição 
religiosa que recebe recursos financeiros por parte do Estado em favor do trabalho social que 
deveria ser realizado pelo próprio Estado.

Não restam dúvidas que a ação social da Pastoral da Criança seja uma ação benéfica e re-
levante para o enfrentamento das desigualdades sociais; no entanto, ela não deixa de trazer 
prejuízos para a sociedade diante dos ideais de um país republicano e laico, pois afronta os 
princípios que deveriam ser garantidos pelo estado moderno.

O próprio Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência, ou seja, decisão definitiva, es-
pecificando que “Templo” não é só o espaço físico do culto religioso, e sim todos os bens da 
Organização Religiosa, os quais devem estar registrados em nome da Igreja - Pessoa Jurídica 
de Direito Privado, desde que, de forma direta, estejam também a serviço do culto, de escolas 
dominicais, ensaios de coros etc.

Como vimos anteriormente, o Estado subsidia financeiramente as ações sociais das insti-
tuições religiosas, o que jamais deveria ocorrer segundo os princípios da laicidade e dos ideais 
do Estado Moderno de direito, no qual o estado é responsável pelo enfretamento das desi-
gualdades sociais, pela segurança pública, pela educação e pela saúde, e não pelas instituições 
religiosas.

A Constituição atual sob a proteção de Deus
A Constituição Brasileira de 1988 consagra como direito fundamental a liberdade de reli-

gião. O Estado deve proporcionar a seus cidadãos um clima de perfeita compreensão e harmo-
nia religiosa sem intolerância, fanatismo ou fundamentalismo. 

Em outras palavras, não deve existir, em hipótese alguma, uma religião oficial, bem como 
nenhuma manifestação religiosa por parte do Estado; pelo contrário, deve garantir o livre 
exercício de todas as crenças religiosas e até mesmo as não crenças.

Entretanto, na mesma Constituição, temos a expressão “sob a proteção de Deus”, presente 
em seu preâmbulo5, acaba contradizendo os princípios do Estado laico.

5 O preâmbulo é o conjunto de enunciados formulado pelo legislador constituinte originário, situado na parte 
preliminar do texto constitucional, o qual veicula a promulgação, a origem, as justificativas, os objetivos, os valo-
res e os ideais de uma Constituição.
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Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático des-
tinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igual-
dade e a justiça como valores supremos de uma sociedade frater-
na, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte Constituição da república Federativa do Brasil. (BRA-
SIL, p. 11, 1988).

Como podemos ver, a palavra “Deus” está expressa no preâmbulo da Constituição, fazendo 
com que todo o texto constitucional tenha validade “sob a proteção de Deus”, ou seja, deixando 
intrínseco o viés confessional.

Diante disso, dizer que o texto constitucional é laico, é uma falácia, pois a promulgação da 
Constituição Federal foi realizada  com os principios Cristãos. Diante do fato da propria Cons-
tituição Nacional não ser laica, não se pode esperar que o Estado onde vigore tal Constituição 
também seja laico.

Em suma, o Estado brasileiro é pseudolaico, pois os princípios bíblicos que se emanam de 
Deus, criador dos céus e da terra, norteiam a Lei Maior da nação brasileira, nos levando a crer 
que o Brasil é sim um país pseudolaico que favorece a Igreja Católica.

Os símbolos religiosos em instituições públicas 
A questão dos símbolos religiosos em instituições públicas (poder judiciário, escolas, ro-

doviárias, hospitais etc.), além de ser uma questão polêmica, também vem sendo objeto de 
muitas discussões acadêmicas e jurídicas.

Diversas entidades da sociedade civil postulam a retirada dos crucifixos e de outros símbo-
los religiosos atualmente expostos nos espaços públicos do Poder Judiciário, fundamentando 
tal pedido no artigo 19 da Constituição Federal e no fato de ser o Brasil um Estado laico.

O artigo 19 da Constituição Federal de 1988 veda expressamente a União, os Estados e os 
Municípios a estabelecerem cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes ou alguma relação de dependência 
ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

Segundo o Novo Mapa das Religiões, coordenado pelo pesquisador Marcelo Néri, em 2003, 
73,8% dos brasileiros se diziam católicos, enquanto, em 2009, a cifra caiu para 68,4%. Nesse 
período, os evangélicos subiram de 17,9% para 20,2%. Ademais, cresceu o percentual de pes-
soas que alegam não ter religião (ateus e agnósticos): de 5,1% para 6,7%.
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Observamos, neste pequeno contexto, que não há mais hegemonia da Igreja Católica junto 
à sociedade brasileira e que diante de tais mudanças também se faz necessário retirar os sím-
bolos religiosos das instituições públicas.

A utilização de símbolos religiosos vem sendo criticado pelo fato de neste símbolo estar 
intrinsecamente presente uma determinada religião. O crucifixo, por exemplo, é um símbolo 
próprio da fé cristã. No Brasil, ele é relacionado principalmente à igreja católica, que, historicamente, 
tem representado a religião dominante no país.

O Estado também tem o dever de preservar o tratamento igualitário entre todas as crenças; 
por conta desta argumentação e princípio legal e moral, a presença de um símbolo de uma re-
ligião específica (seja um crucifixo ou uma estrela de Davi) em uma instituição pública revela 
a predileção do Estado em relação a uma religião em especial preterindo as demais. Isso não 
pode acontecer em um Estado democrático, laico e plural. 

Não restam dúvidas que a questão do uso de símbolos religiosos passa pela questão cul-
tural; entretanto, essa mesma justificativa não se sobrepõe sobre os princípios e os ideais do 
Estado laico, pelo contrario, a persistência do uso de símbolos religiosos em instituições públicas, 
incentiva o fundamentalismo religioso, já que as outras instituições religiosas não possuem a 
barganha que a Igreja Católica possui com relação à manutenção dos símbolos religiosos em 
espaço público.

Em suma, acreditamos que a manutenção dos símbolos religiosos nas instituições públicas 
favorece a religião que ele representa, tendo-se um afronto com os princípios do Estado laico 
e também uma inconstitucionalidade, dado que o Estado não deveria se posicionar em favor 
de uma determinada religião.

As capelas confessionais em instituições públicas
Por uma questão cultural, permitiu-se que imagens religiosas e capelas consagradas per-

manecessem em algumas instituições públicas espalhadas em várias regiões do Brasil, como em 
hospitais, no exercito, na policia militar, nas universidades, nas secretarias de educação e ate 
mesmo em rodoviárias, acabando por gerar inúmeras discussões.

A construção de uma capela dentro de hospitais, universidades, rodoviárias etc. acaba sen-
do financiada com o dinheiro dos impostos dos cidadãos brasileiros.

As capelas de hospitais públicos são e sempre foram locais públicos colocados à disposição 
de quem quer que queira ali entrar para fazer sua oração e seu culto a Deus independente da 
religião praticada. Sendo assim, essas capelas não podem ter um direcionamento de nenhuma 
religião específica, seja por imagens, símbolos ou mesmo por um padre, pastor ou rabino, pois 
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essas ações afrontam os princípios do estado laico e do pluralismo religioso que o próprio 
Estado deve respeitar.

Independente de serem católicos, evangélicos ou de outras religiões, bem como daqueles 
que não têm crença alguma, tal ação é inconstitucional. A Constituição proíbe que instituições 
públicas se envolvam direta ou indiretamente com atividades religiosas.

São diversos os setores da sociedade civil que militam pela exclusão de imagens religiosas 
de missas e dos cultos das capelas de instituições públicas, pois entendem que isso privilegia 
uma determinada religião.

O ensino religioso confessional
Outra temática que afronta os princípios do Estado laico é a disciplina de ensino religioso 

confessional, temática bastante polêmica que deve ser considerada diante da filosofia da edu-
cação, como também da epistemologia do Estado Moderno. 

A questão que fere a filosofia do Estado laico em si não é a presença da disciplina de Ensino 
Religioso numa perspectiva fenomenológica propriamente, mas sim a presença dessa discipli-
na nas escolas públicas brasileiras sob o viés da confissão.

 O Ensino Religioso deve estudar as diferentes manifestações religiosas, culturas e tradições 
religiosas enfatizando a dimensão do sagrado; isso contribui também para a própria formação 
dos valores humanos e da cidadania e para a compreensão da diversidade cultural religiosa. 
Nessa perspectiva, essa área do conhecimento sobre o fenômeno religioso favorece a vivência 
em meio à diversidade e ao exercício do diálogo.

O Estado e a escola tem um compromisso ético com a educação, com a sociedade e com as 
religiões. Compete ao Estado garantir que toda e qualquer escola ofereça Ensino Religioso ao 
educando, respeitando as diversidades de pensamento e opção religiosa e cultural dos seus 
alunos, contribuindo, assim, para que o Ensino Religioso expresse sua vivência ética pautada 
pela dignidade humana.

A Constituição Brasileira, em seu artigo 210, §1º, cedeu ao lobby dos teocratas e determi-
nou que: “O ensino religioso será de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 
normais das escolas públicas de ensino fundamental”.

Porém, para que esse componente curricular não afronte os princípios e os ideais do Estado 
laico, é preciso que a epistemologia do Ensino Religioso esteja voltada para a fenomenologia 
religiosa e não para a confessionalidade como ocorre em alguns Estados e municípios.

O Ensino Religioso nas escolas públicas brasileiras tem sido alvo de polêmicas e contro-
vérsias de variadas naturezas. É fato que alguns Estados relegam ao descaso a disciplina de 
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Ensino Religioso deixando-a em segundo plano quando se trata da questão de currículo e de 
conteúdo, e que outros mantêm ainda o modelo confessional. 

Em decorrência disso, alguns grupos e algumas entidades civis organizadas se colocam 
contrários às tradicionais aulas de religião em que se reproduz o modelo catequético. Essas 
entidades reivindicam o princípio de um Estado laico onde a religião não deve interferir nos 
conteúdos ou métodos do processo de ensino e aprendizagem das escolas públicas, e pedem a 
retirada da disciplina de Ensino Religioso do currículo escolar.

O Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil
Outra questão que causa muita polêmica na discussão do Estado laico é o Estatuto Jurídico 

da Igreja Católica no Brasil que foi assinado em 13 de novembro de 2008 na cidade-estado do 
Vaticano.

Esse acordo pactuado entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Esta-
tuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, demonstra-se contraditório aos olhos dos laicistas. 
Dentro desse acordo, existem vários artigos como o artigo 11 que trata sobre a questão do 
ensino religioso o deixando numa situação desconfortável, pois tal acordo exemplifica a ques-
tão da ambiguidade do artigo 33; como a lei é ambígua, temos situações como esse acordo 
que, apesar de ferir o principio de liberdade religiosa, nada mais é que uma tentativa da igreja 
católica se impor perante aos demais grupos religiosos, aproveitando-se da fragilidade da le-
gislação e dos nossos governantes.

Longe de ser apenas uma discussão sobre o direito à liberdade religiosa, a redação do do-
cumento despertou um debate sobre a separação entre Estado e a Igreja, um dos pilares da 
república brasileira introduzido por Marechal Deodoro da Fonseca em 1890 e recepcionado 
em todas as constituições brasileiras desde então.

O artigo 11 do acordo entre a Santa Sé e o Governo do Brasil fere o princípio constitucional 
da separação entre Estado e Igreja e não considera a atual legislação educacional brasileira em 
relação à Lei nº 9.475/97.

Segundo denominações religiosas e até grupos católicas defensores do Estado laico, o do-
cumento sugere a prevalência da fé católica sobre as outras e ameaça o ensino leigo em escolas 
públicas. A falta de discussões públicas sobre o acordo também é alvo de críticas.

A redação do Art. 11 do acordo Brasil-Santa Sé não está em consonância com a Lei nº 
9.475/1997, pois busca legislar que “o ensino religioso, católico e de outras confissões reli-
giosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas 
de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em 
conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes.
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Considerações Finais
O Estado, é certo, não pode favorecer uma religião ou crença, tampouco pode patrociná-la 

ou financiá-la. Entretanto, deve garantir aos cidadãos que sua liberdade de crença, indepen-
dente de qual seja, há de ser efetivamente respeitada.

O Estado brasileiro, de acordo com a sua constituição, deve promover tratamento igualitá-
rio a todas as crenças religiosas, incluindo a não crença, sem adotar nenhuma delas como sua 
religião oficial, tão pouco favorecer alguma instituição religiosa. 

Porém, como vimos neste artigo, nem sempre o estado vem sendo igualitário com as cren-
ças religiosas; em alguns momentos, tem protegido as instituições religiosas, bem como bene-
ficiando outras. Situação que nos leva a duvidar da laicidade do estado Brasileiro.

Em suma, diante da ambiguidade da lei, podemos afirmar que o Brasil é um Estado pseu-
dolaico, pois garante no artigo 5° da Constituição Federal a livre manifestação religiosa, aí 
incluindo o uso de imagens. Por sua vez, o artigo 19 da Carta Magna traz limitações a tal ato, 
restringindo-se somente à vedação de estabelecimento de cultos e subvenção, vedando que se 
embarace o culto.
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Lumen Gentium e a nova consciência da Igreja. Perspectivas 
e esperanças

Geraldo Lopes

Resumo: O artigo apresenta a Constituição Dogmática Lumen Gentium (LG), um dos mais 
importantes textos do Concílio Vaticano II, que reviu a natureza e a constituição da Igreja ca-
tólica, não só como instituição, mas também como Corpo místico de Cristo. O autor desdobra 
a reflexão em três tópicos: a LG e a nova consciência da Igreja; as Perspectivas que abriu; as 
Esperanças suscitadas.

Palavras-chaves: Lumen Gentium; Concílio Vaticano II; Igreja católica; Corpo místico de Cris-
to; Povo de Deus

Introdução
Agradeço, de coração, o convite que me foi feito. Participar destes dias de estudo é sempre 

enriquecedor. Meu agradecimento vem unido à recordação. É muito bom rever lugares em que 
se viveu por espaço significativo da existência. Nesta casa, vivi um terço de minha vida. Aqui 
experimentei momentos muito felizes, e deles me recordo muito bem. Os momentos tristes, 
que não foram poucos, deixo-os no “mais íntimo do meu íntimo”. Com efeito, a vida não tem 
porquês. Estes nos atrelam ao passado e não nos deixam progredir. A vida tem “para quês”... 
Isto é, respostas a desafios. Eles aparecem a cada hora e exigem respostas prontas e pontuais 
e nos fazem sempre crescer.

1. UM TEMA ESPECÍFICO E SEUS DESDOBRAMENTOS

O título do tema que me foi proposto é Lumen Gentium e a nova consciência da Igreja. Perspec-
tivas e esperanças. Se desdobramos esse título, vamos encontrar três tópicos bem escalonados: 
1º - LG e a nova consciência da Igreja; 2º - Perspectivas; 3º - Esperanças. A exemplo das expla-
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nationes dos Padres da Igreja, vou procurar abordá-los num todo, sem as subdivisões que se 
fazem clássicas no “lugar seminarístico” no qual nos encontramos.

Sei que vocês já vivenciaram a lembrança do que foi o Concílio na conferência de Dom José 
Maria Pires, testemunha viva daquele acontecimento. Certamente Dom José mostrou a vocês 
a riqueza que o Espírito concedeu à Igreja nos quatro períodos conciliares, de 1962 a 1965. 
Jovem bispo, Dom José embebeu-se do espírito conciliar. Na idade profética de seus 92 anos, 
terá legado a vocês um pouco daquele profetismo que dinamizou todo o seu pastoreio.

2. O TEMPO DA REALIZAÇÃO DO CONCÍLIO: OS ANOS 1960

Os anos 1960 foram de uma riqueza inigualável para a humanidade. Os homens e as mulhe-
res daquele tempo deixaram-se “embebedar” pela hybris científica e pela força que ela parecia 
conceder. Começaram, àquela época, a se voltarem mais para a conquista da terra do que para 
o reino de Deus. À secularização, processo positivo a reconhecer a autonomia das realidades 
terrenas e assumido pelo Concílio na Gaudium et Spes, segue-se um secularismo orgulhoso, 
tornando habitual o esquecimento de Deus. Os humanos querem a liberdade a todo custo, 
num processo que os desumaniza e destrói. O laicismo que então se origina se transforma em 
norma sapientíssima para ordenar a sociedade humana. As religiões, reveladas ou não, trans-
formam-se em panaceias para todos os males e numa pujante fonte de riquezas.

O Concílio, fiel à tradição bíblica-patrística apregoou-o alto e bom som: Deus existe. Está 
vivo. É pessoal. Providente. Dotado de infinita bondade e misericórdia. É o criador de todas 
as coisas. Quando o ser humano fixa em Deus a sua mente e o seu coração, está realizando o 
ato maior, mais perfeito e expressivo de toda a sua vida. Ainda hoje tal ato pode hierarquizar a 
imensa galeria das atividades humanas.

Na mente de João XXIII, o Concílio foi pensado, convocado e realizado, para que a Igreja 
entrasse no íntimo de si própria. Ela era convidada a encontrar em si a palavra viva de Cristo. 
Esta palavra que vive e opera no Espírito Santo. Sondando o seu mistério ela redescobriria, 
uma vez mais, o desígnio e a presença de Deus. Este encontro reavivaria na Igreja o fogo da fé, 
segredo da sua segurança e da sua sabedoria. Isto fazendo, voltaria a cantar sem descanso os 
louvores de Deus.

3. TRÊS PALAVRAS CHAVES

O tropeço para quem faz uma apresentação de documentos que já se supõem conhecidos, e 
após 50 anos, é obrigação de ofício conhecê-los, é a repetição. Se repetita juvant, as repetições po-
dem também enfastiar... A Lumen Gentium está em sua plena maturidade de 48 anos. Essa idade no 
ser humano costuma ser de plenitude. Num documento, pode parecer velhice. Contudo, se tratando 
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de um documento “dogmático” não se fala de vetustez. Fala-se de amplitude de conhecimento e de 
colheita de riquezas.

Procurando obviar as repetições, o que será humanamente impossível, vamos basear esta apre-
sentação em três palavras: luz, serviço e salvação. Outros vocábulos poderiam ser escolhidos e, 
quiçá, produzindo os mesmos e até melhores efeitos. Esses três me vieram à mente num insigth sig-
nificativo. Voltava do Rio para Tatuí e pensava como detalhar minha palestra. As palavras surgiram 
nessa ordem de pensamento. Rascunhei-as um pedaço de papel e comecei a ajuntar os conceitos ao 
seu redor.

A publicação da Lumen Gentium em 29 de novembro 1965 já manifesta uma Igreja com uma 
nova consciência do seu ser e do seu agir. Espero que a apresentação a seguir manifeste este dado.

3.1. LUZ

Luz é um conceito amplo. Está ligado a fogo, claridade, calor, vida, bem como morte e des-
truição. Humana e socialmente falando, é um elemento de energia primordial. Num mundo 
em busca de fontes alternativas de energia, esta palavra é de suprema atualidade. Não vamos 
nos estender neste tema, pois daria para escrever livros e teses. Pequenina e cintilante, fria 
ou quente, imensa e produzindo temperaturas altíssimas, a luz é o momento fundamental da 
vida. Um ser começa a ser outro quando vê, com seus próprios olhos, a luz. Em uma, duas ou 
três dimensões, a luz é a fonte de todas as curiosidades dos seres vivos.

A luz foi o primeiro ato do momento criacional. “No princípio, Deus criou o céu e a terra. 
A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava 
sobre as águas. Deus disse: «que exista a luz!» E a luz começou a existir” (Gn 1,1-3). Este texto 
faz a delícia dos biblistas, exegetas, teólogos, místicos... “E a luz começou a existir”. A luz foi 
princípio de todas as soluções que Deus queria trazer ao mundo.

O tema da luz costura todas as páginas da Bíblia. Se o Espírito Santo é a “divina luz” e é Ele 
o autor da Bíblia, podemos dizer que a Palavra de Deus é a luz a iluminar todas as pessoas que 
vêm a este mundo.

Não é aqui o caso de fazer um estudo bíblico sobre o tema da luz. Aceno a alguns textos, não 
precisando as passagens, uma vez que são sobejamente conhecidas. Quando o povo deixava 
a escravidão, Deus como luz, iluminava a sua caminhada, formando uma nuvem de fumaça a 
impedir que o perseguidor o seguisse. Quando, gemendo no cativeiro, o profeta Isaías entoa 
radiante: “o povo que andava nas trevas, viu uma grande luz”. Entre as missões que Israel rece-
beu de Deus está a de ser “sinal elevado no meio das nações, sendo luz”. 

Em o Novo Testamento, o tema da luz é mais precioso ainda. O anúncio do nascimento de 
Jesus aos pastores é obra de uma luz que os ilumina. A manifestação do Senhor aos gentios, 
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os magos, é obra da luz. Em forma de estrela que aparece e se esconde, ela conduz os Magos 
até à manjedoura, onde jazia o Salvador que eles adoraram. Esta luz que ilumina os pastores 
e os magos é a vida; segundo São João: “Nele esta a vida, e a vida é a luz dos homens”. O tema 
da luz vai acompanhando o Novo Testamento até concluí-lo da forma majestosa. O dia da Res-
surreição é o dia da luz. A noite pascal é “a noite mais clara que o dia”. A Jerusalém celeste é 
iluminada pelo Cordeiro. Ninguém mais precisará de outra luz. Jesus é o rebento de Davi, a 
brilhante estrela da manhã.

O tema da luz acompanha a Igreja da Patrística. Os cristãos são chamados de iluminados 
– os fotismoi. Os melhores escritos dos Padres são as catequeses dirigidas ad illuminandos, aos 
que iam receber a luz. 

Lumen Gentium: a palavra luz - lumen - abre a Constituição sobre a Igreja. A luz torna-se aqui 
um mistério: o mistério da Igreja, enquanto sacramento da Trindade e sacramento da comu-
nhão dos seres humanos como povo de Deus.

3.1.1. Sacramento da Trindade

O primeiro capítulo aborda a Igreja como mistério. Ela é sacramento de Cristo. Realiza a 
vontade salvífica do Pai na missão e obra do Filho, seu fundamento primeiro e último. É vivi-
ficada e santificada pelo Espírito. Torna-se na terra a semente do Reino que vai se realizando 
em figuras que constituem o Corpo Místico de Cristo. Como mistério a Igreja é uma sociedade 
ao mesmo tempo visível e espiritual. Vamos realçar aqui:

• a majestade do exórdio de LG 1: “A luz dos povos é Cristo: por isso, este sagrado Concílio, 
reunido no Espírito Santo, deseja ardentemente iluminar com a Sua luz, que resplandece no 
rosto da Igreja, todos os homens, anunciando o Evangelho a toda a criatura (cf Mc 16,15)”; 

• a Igreja como mistério da aliança iniciada no Antigo Testamento, realizada na morte-res-
surreição-efusão do Espírito e a ser concluída na glória no final dos tempos;

• a Igreja é o lugar, o espaço e a comunidade para encontra o Pai, em Cristo pela santificação 
do Espírito;

• preparada desde a criação do mundo, a Igreja é, em Cristo, a semente do Reino definitivo. 
Pela ação dos sacramentos, o Espírito constrói a unidade que o Pai preparou para o gênero 
humano. Dela a Igreja se faz sinal elevado em meio às nações;

• a Igreja como um todo é criatura da Trindade: o Espírito consuma a obra do Filho e faz 
com que os seres humanos tenham acesso ao Pai. 

• o Espírito, fonte de vida, o Pai santifica e vivifica a Igreja, habitando no coração dos fiéis, 
dando neles testemunho da adoção filial. 
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• ademais, o Espírito é quem realiza na Igreja todas as ações, rejuvenescendo-a e renovan-
do-a constantemente. “Porque o Espírito e a Esposa dizem ao Senhor Jesus: ‘Vem’”! Assim a 
Igreja toda aparece como “um povo unido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo”.

• a missão primeira da Igreja é pregar a boa-nova da chegada do Reino, transformando sua 
ação em acontecimento do Reino. Este, como a semente lançada no campo, vai realizando por 
força própria a germinação, o crescimento até à colheita final;

• a LG substitui a linguagem metafísica pelas imagens significativas da Bíblia e dos Padres;

• a Igreja está peregrinando nessa terra, suspirando pelos bens celestes e as coisas do alto. 
Lá Cristo está sentado à direita do Pai e a Igreja está escondida com Ele, esperando o dia de 
aparecer na glória;

• como o corpo está unido à cabeça, a Igreja está continuamente unida a Cristo através dos 
sacramentos, o elo de união estável e indissolúvel. Toda ação sacramental é dinamizada pela 
alma da Igreja, que é o Espírito Santo unificador. Ele conduz a Igreja até que alcance a plenitu-
de de Deus;

• o tema da luz continua na apresentação das virtudes teologais como fundamento da Igre-
ja-comunidade e, ao mesmo tempo, da sociedade humana hierarquicamente organizada como 
comunidade ornada com os dons celestes. Ressalte-se aqui a analogia da Igreja com o Verbo 
encarnado, na qual a estrutura social da Igreja serve ao Espírito Santo;

• a Igreja assim organizada é a Igreja una, santa, católica e apostólica, conforme professa-
mos no Credo. Após sua ressurreição, Jesus Cristo entregou e confiou a difusão e governo desta 
Igreja a Pedro e aos demais apóstolos. Esta Igreja, constituída e organizada neste mundo como 
sociedade subsiste na Igreja católica, que é governada pelo sucessor de Pedro e pelos Bispos 
em união com ele. Fora desta comunidade eclesial se encontram muitos elementos de santifi-
cação e de verdade.

• a Igreja não pode realizar sua missão na grandeza e sim na pobreza e na abnegação, se-
guindo o exemplo de Cristo: evangelizar os pobres... “Sarar os contritos de coração, procurar e 
salvar o que perecera...”. 

• comunidade de pessoas santas e pecadoras, a Igreja é chamada a exercitar continuamen-
te a penitência e a renovação. Vivendo em meio as perseguições do mundo e as consolações 
de Deus, a Igreja é robustecida pela força do Senhor e do seu Espírito até que se manifeste em 
plena luz na casa do Pai.

3.1.2. Sacramento da comunhão dos seres humanos
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O tema do Povo Deus, sacramento de comunhão dos seres humanos com a Trindade e entre 
si traz uma luz nova e forte. Pela aliança que o Pai realiza em Cristo mediante o seu Espírito, 
esse povo é todo sacerdotal. Com esse Povo, o Pai fez uma nova e eterna aliança. O povo de 
Deus é um povo sacerdotal. É dele que sai, para servir, o sacerdócio ministerial. O sacerdócio 
comum desse povo é exercitado nos sacramentos. Esse povo vive da fé e dos carismas que o 
Espírito distribui. As características do Povo de Deus: 

• ser um povo único, universal e católico, subsistindo na única Igreja católica que é necessá-
ria para a salvação. Possui vínculos com os cristãos não católicos, relacionando-se com os que 
não cristãos, pessoas religiosas ou de boa vontade;

• ser um povo missionário por essência, pois o projeto de Deus é salvar os seres humanos 
em comunidade;

• ser um povo com quem Deus faz aliança e o constitui luz para os demais povos. O povo de 
Israel é figura do que Deus realizaria em seu Filho, Verbo encarnado, em quem Deus estabele-
ceu a nova aliança, prometida anteriormente;

• com a morte-ressurreição-envio do Espírito uma nova é eterna aliança é instituída para 
todos: o Povo de Deus é formado de judeus e gentios. O sinal da circuncisão não passa mais 
pelo prepúcio e sim pelo coração; 

• este povo será a raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo conquistado... Cristo é a 
cabeça e em seus corações, como num templo, habita o Espírito Santo. A lei fundamental deste 
povo é amar como Cristo amou; 

• esse povo é um pequeno rebanho constituído germe de unidade, de esperança e de sal-
vação; plena do Espírito de Cristo, a Igreja é dotada de todos os meios convenientes para a 
unidade visível e social. Ela sabe que, pela cruz, chegará à luz que não conhece ocaso;

• a Igreja deverá oferecer oblações espirituais e anunciar os louvores da Trindade anun-
ciando os louvores daquele que das trevas os chamou à sua admirável luz;

• este povo-luz se efetiva na vivência sacramental. Os sacramentos são os meios de salvação 
que permite aos fiéis, qualquer que seja sua condição ou estado, atingir a perfeição para a qual 
o Senhor os chama e cada um por seu caminho;

• esse povo é profético, carismático e missionário, pois toda a humanidade é destinada a 
ser povo de Deus. Todas as pessoas são chamadas a esta unidade católica do Povo de Deus, que 
anuncia e promove a paz universal;

• a esta unidade pertencem, de vários modos, ou a ela se ordenam, quer os católicos, quer 
os outros que acreditam em Cristo quer, finalmente, todas as pessoas em geral. Com efeito, 
pela graça de Deus, ninguém se encontra fora do chamado à luz da salvação;

• é significativo o tratamento dos fiéis não católicos e dos judeus.
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3.2. SERVIÇO

A segunda palavra em torno da qual quero ler a Lumen Gentium é serviço. O dicionário o 
caracteriza com estes conceitos: serviço é desempenho de funções obrigatórias. É trabalho e duração 
do mesmo. É produto das necessidades do ser humano, destinado à satisfação de necessidades humanas, 
mas que não apresenta o aspecto de um bem material... Assim é o transporte, a educação, a saúde... 
Serviço é também a organização de certas instituições públicas ou privadas, encarregada de uma fun-
ção particular.

Enfim, à palavra serviço está ligada uma dimensão de obrigatoriedade, de realização pes-
soal e de gratuidade. Contudo, como tantas outras palavras, esse termo está desgastado. Os 
serviços públicos, e mesmo alguns particulares, encontram-se em situação lastimável...

Ficamos mais desanimados se utilizarmos o termo ministério, tradução latina de serviço... 
Termo usado para indicar o serviço prestado em algumas denominações religioso-evangéli-
cas, ministério é pouco utilizado como serviço preciso na Igreja Católica. Utilizamos, sim, e 
muito, o termo ministro, que deveria ser o servidor por antonomásia. Pelo amor de Deus, não 
pensemos na conotação política deste termo, pois desanimaríamos. O ministro deveria ser 
servidor, e termina por servir-se das pessoas às quais deveriam servir.

Mas entre vós não deverá ser assim, já admoestou Jesus Cristo. O maior tem que servir, a 
exemplo do Filho do Homem que veio para servir e não para ser servido. O serviço é o deno-
minador da Igreja. À época do Concílio ouvia-se frequentemente: por uma Igreja servidora 
e pobre... As primeiras Campanhas da Fraternidade insistiram sobejamente desta função da 
Igreja. O “Servo de Javé” é um dos temas teológicos mais fortes do profetismo. Isaías detalha 
esta dimensão nos Cânticos do Servo de Javé, textos quaresmais por antonomásia. O Novo 
Testamento capta essa força do Evangelho, a ponto de Paulo afirmar: fiz-me servo de todos 
para salvar a todos. Não poderíamos deixar de afirmar a força desta mensagem na Patrística. 
E porque não, na vida das Santas e dos Santos de todos os tempos. Os cristãos são chamados 
para servir a todas as necessidades das mulheres e homens do seu tempo. Para um mundo no 
qual tudo é pago, e bem pago, a gratuidade do serviço é o profetismo que não poderá faltar na 
Igreja.

Penso poder ler nesta linha do serviço-ministério os capítulos terceiro, [A constituição hie-
rárquica da Igreja e em especial o episcopado], quarto [Os Leigos] e sexto [Os Religiosos]. Eis o 
espaço que Lumen Gentium dá à dimensão ministerial-servição do Povo de Deus. Formidável.

3.2.1. Um serviço primordial: a hierarquia

Gostaria de afirmar – sem querer magoar ninguém, pois agora encontro-me do outro lado 
– que o conceito de hierarquia da Lumen Gentium é uma inversão de uma figura geométri-
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ca a qual estamos habituados... O povo de Deus, como um todo, passa da base ao topo. Ele  
é hegemônico. 

O capítulo terceiro abre-se com um proêmio sobre o primado de Pedro, centro e princípio 
da hierarquia. A seguir trata do colégio dos doze e dos bispos, seus sucessores, que são o gran-
de sacramento de Cristo. Relacionam-se mutuamente entre si e com sua cabeça, o Papa. Sendo 
sacramentos de Cristo, os bispos têm o tríplice múnus de ensinar, santificar e reger a grei que 
lhes foi confiada. Desta hierarquia, em graus diversos e com funções precisas, participam os 
presbíteros e os diáconos. Eis a síntese. Respiguemos alguns tópicos:

• o centro dinâmico e de coesão deste capítulo é a afirmação do primado de Pedro no Colé-
gio Apostólico. A razão deste serviço é a salvação de todos os homens e mulheres;

• o primado de Pedro é uma instituição perpétua; a ele liga-se o serviço dos Bispos, suces-
sores dos Apóstolos. Una cum Petru, os bispos governam a casa de Deus vivo;

• escolhidos pelo mesmo Cristo, que conferiu a eles a missão de todas as pessoas seus dis-
cípulos pela pregação, santificação e governo. A partir de Pentecostes, com a luz do Espírito, 
a ação dos apóstolos e a de seus sucessores, reúne a Igreja Universal, tendo Cristo por pedra 
angular e cabeça de todo o corpo;

• o serviço dos bispos é transmitido em sucessão ininterrupta do múnus apostólico. Eles 
receberam, com os seus colaboradores os presbíteros e diáconos, o encargo da comunidade, 
presidindo em lugar de Deus ao rebanho de que são pastores como mestres da doutrina, sa-
cerdotes do culto sagrado, ministros do governo;

• segundo a vontade explícita do Senhor, na Igreja permanecem o múnus confiado singular-
mente a Pedro e o múnus dos Apóstolos de apascentar a Igreja; 

• o sagrado Concílio ensina que, por instituição divina, os Bispos sucedem aos Apóstolos 
como pastores da Igreja; 

• na ação pastoral, os bispos são assistidos pelos presbíteros, ministros de Cristo e dispen-
sadores dos mistérios de Deus, tendo-lhes sido confiado o testemunho do Evangelho da graça 
de Deus e a administração do Espírito e da justiça em glória

• a unidade colegial do Papa com os bispos existe desde a escolha dos Apóstolos tendo 
Pedro como seu chefe. Essa ação colegial é atestada por toda a tradição da Igreja, bem como 
o seu costume de agir mediante os Concílios ecumênicos, pela praxe de indicação de um novo 
bispo. A constituição de um novo membro do corpo episcopal dá-se em virtude da sagração 
episcopal e pela comunhão hierárquica com a cabeça e os membros do colégio. 

• o Papa, sucessor de Pedro, é a cabeça do colégio episcopal e tem o poder sobre todos, 
tanto pastores quanto fiéis. Ele, em virtude do seu cargo de vigário de Cristo e pastor de toda a 
Igreja, tem nela pleno, supremo e universal poder que pode sempre exercer livremente. 
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• a Ordem dos Bispos, juntamente com o Romano Pontífice, sua cabeça, e nunca sem ele, 
é também sujeito do supremo e pleno poder sobre toda a Igreja, poder este que não se pode 
exercer senão com o consentimento do Romano Pontífice. Só Pedro foi constituído como pedra 
e calvário da Igreja; contudo, o encargo de ligar e desligar, conferido a ele, foi também atribuí-
do ao colégio dos Apóstolos unido à sua cabeça. 

• o Concílio Ecumênico é o exercício solene do poder universal do colégio dos Bispos, com 
o Papa, sobre toda a Igreja;

• o Papa é o perpétuo fundamento das Igrejas particulares. Os bispos são seu princípio vi-
sível de unidade. Cada Igreja particular é formada à imagem da Igreja universal; 

•enquanto membro do colégio episcopal e legítimo sucessor dos Apóstolos, o Bispo está 
obrigado, por instituição e preceito de Cristo, à solicitude sobre toda a Igreja;

• em seu serviço pastoral, o bispo deve privilegiar os membros pobres, sofredores e que 
padecem perseguição por amor da justiça. Governando bem a própria igreja como porção da 
Igreja universal, o bispo concorre eficazmente para o bem de todo o Corpo místico, que é tam-
bém o corpo das igrejas;

• a missão canônica de cada bispo está diretamente ligada à comunhão apostólica e deve 
estar sempre em comunhão com o Papa, junto com o qual se torna testemunha da verdade 
divina e católica; 

• o mais preeminente deste magistério é o do Romano Pontífice, mesmo quando não fala ex 
cathedra. Desta prerrogativa gozam também os bispos, quando, unidos entre si e com o papa, 
ensinam verdades autênticas de fé e de costumes;

• o Concílio Ecumênico é a expressão máxima do magistério do papa e dos bispos. O Concí-
lio os constitui em doutores e juízes da fé e dos costumes de toda a Igreja. Seu ensinamento e 
definições devem ser acatados por todo o povo de Deus; 

• o Romano Pontífice, em razão do seu ofício de cabeça do colégio episcopal, é infalível 
sempre que, como supremo pastor dos fiéis cristãos, aos quais deve confirmar na fé, define al-
guma doutrina em matéria de fé ou costumes. As suas definições dizem-se irreformáveis por si 
mesmas e não pelo consenso da Igreja, pois foram pronunciadas sob a assistência do Espírito 
Santo, que lhe foi prometida na pessoa de São Pedro;

• a infalibilidade prometida à Igreja reside também no colégio episcopal, quando este exer-
ce o supremo magistério em união com o sucessor de Pedro;

• os bispos governam as igrejas locais como servidores e guardas. Devem lembrar-se de 
que aquele que é maior se deve fazer como o menor, e o que preside como aquele que serve. 
Responsáveis pela ação pastoral, os bispos governam com e sob a vigilância da autoridade 
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suprema, cientes de que o Espírito Santo conserva indefectivelmente a forma de governo esta-
belecida por Cristo na sua Igreja;

• o sacramento da ordem, por determinação do mesmo Cristo e a ação do Espírito Santo, é 
vivido em grau diverso por diversos sujeitos na Igreja. Desde a antiguidade encontramos, pois, 
bispos, presbíteros e diáconos;

• os presbíteros dependem dos bispos no exercício de sua missão, mas pelo sacramento da 
Ordem são consagrados para pregar o Evangelho, apascentar os fiéis e celebrar o culto divino 
como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Sua missão atinge seu cume na celebração 
da eucaristia;

• os diáconos receberam o sacramento da ordem em função do serviço ao Povo de Deus em 
união com os bispos e os presbíteros. É seu ministério administrar solenemente o Batismo, 
guardar e distribuir a Eucaristia, assistir e abençoar o Matrimônio em nome da Igreja, levar o 
viático aos moribundos, ler aos fiéis a Sagrada Escritura, instruir e exortar o povo, presidir ao 
culto e à oração dos fiéis, administrar os sacramentais, dirigir os ritos do funeral e da sepultu-
ra... Consagrados aos ofícios da caridade e da administração, lembrem-se os diáconos da reco-
mendação de São Policarpo: “misericordiosos, diligentes, caminhando na verdade do Senhor, 
que se fez servo de todos”.

3.2.2. Um serviço difuso e profuso: os leigos e as leigas 

• os leigos e as leigas não pertencem à hierarquia, e formam a unidade do povo de Deus na 
diversidade de seus dons e carismas;

• eles têm a missão de consagrar o mundo por dentro, pelo próprio apostolado e por sua 
peculiar relação com a hierarquia;

• com seu modo específico de viver, os leigos e as leigas colaboram diretamente com os 
pastores para o bem do Povo de Deus;

• peculiar dos leigos e das leigas é característica secular, ordenando as realidades do mun-
do para Deus;

• como fermento na massa, os leigos e as leigas concorrem para a própria santificação vi-
vendo dentro de todas as realidades terrenas;

• os leigos e as leigas transformam toda sua vida e ação em sacrifícios espirituais agradá-
veis a Deus por Jesus Cristo, consagrando destarte, o próprio mundo;

• pela virtude da esperança, transformam o mundo no qual se encontram segundo aquele 
que aguardam pela fé e dinamizam pelo amor;
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• sua vida tem uma só missão: permitir que Cristo ilumine cada vez mais a humanidade 
inteira com sua luz salvadora, sendo testemunhas da ressurreição, da vinda do Senhor e sinal 
do Deus vivo. Leigos e leigas são a alma do mundo (Diogneto 8).

3.2.3. Um serviço especializado: religiosas e religiosos

Religiosos e religiosas constituem o capítulo sexto. Os conselhos evangélicos professados 
em votos formam o estado religioso que tem como finalidade precípua o serviço divino pelo 
testemunho de vida. Os religiosos e as religiosas normalmente vivem em comunidades dirigi-
das por suas regras e constituições. Embora tendo uma forma peculiar de viver, eles se rela-
cionam com seus pastores, pois fazem parte integrante de uma igreja local. Devem se destacar 
pela pureza no serviço do mundo, sendo instados a perseverar na santidade.

Entre os dados mais importantes frisados pelo capítulo, citam-se:

• a afirmação dos conselhos evangélicos como dom divino recebido do Senhor e conserva-
dos com carinho e zelo pela Igreja. Não é estado intermediário entre laicado e hierarquia, uma 
vez que de ambos são chamadas pessoas para se consagrarem com votos ao Senhor;

• os votos colocam os cristãos as cristãs que os professam em um novo e especial serviço 
de Deus e das irmãs e irmãos. Transformam as pessoas que os emitem em sinal para que os 
demais membros da Igreja vivam a própria vocação.

• é a Igreja quem regula a vida consagrada e aprova e assiste as suas constituições ou re-
gras; a fidelidade ao bispo da Igreja particular na qual se encontra a comunidade religiosa é 
sinal de acolhida e proteção da mesma Igreja.

• a vida religiosa exige renúncias de bens de grande valor, mas não impede o verdadeiro 
desenvolvimento das pessoas e sim o potencia;

• a vida religiosa plenamente vivida, mediante a sua perseverança e humilde fidelidade é 
um serviço inestimável à comunidade cristã;

• a perseverança na vocação aperfeiçoa a santidade da Igreja e glorifica a una e indivisível 
Trindade que, em Cristo e por Cristo, é a fonte e a origem de toda a santidade.

4. SALVAÇÃO

É outro termo de riqueza inigualável na Escritura. O Deus de Israel apresenta-se como o 
Salvador. Na Bíblia, salvar é o ato de abaixar-se, descer até a pessoa que está caída por terra e 
erguê-la, tratar dela e fazê-la caminhar com suas próprias pernas. Além dos textos do Antigo 
Testamento, máxime dos profetas, no Novo Testamento esse tema aparece constantemente. Já 
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no cântico de Simeão, Jesus é apresentado com Salvador. Na narração da parábola do homem 
que tombara em mãos dos bandidos, Jesus se autoapresenta como Salvador. E ao morrer na 
Cruz, suas palavras são a confirmação daquilo que Deus quer ser para a humanidade: hoje 
estarás comigo no Paraíso. O Novo Testamento, entre tantas afirmações, apresenta o nome de 
Jesus como a salvação que é dada a todos. 

O tema salvação eu o vejo nos capítulos quinto [a vocação de todos à santidade na Igreja], 
sétimo [a índole escatológica da Igreja peregrina e a sua união com a Igreja celeste] e oitavo [a 
bem-aventurada virgem Maria Mãe de Deus no mistério de Cristo e da Igreja].

4.1. UMA SALVAÇÃO COMO VOCAÇÃO-TAREFA

A santidade é a vocação única de todos os homens e mulheres. A pessoa estavelmente santa 
já está em processo de salvação adiantada... se é que assim podemos dizer. No fundo, santidade 
é unir-se a Deus. Santidade é um dom e uma vocação. 

O centro do capítulo quinto é a vocação à santidade de todos os homens e mulheres. Este 
chamado é universal a partir do único mestre e modelo que é Jesus Cristo. Esta santidade pode 
e deve ser vivida nos diversos estados de vida que compõem o Povo de Deus. Ela atinge o seu 
ápice no martírio, quando uma pessoa dá a própria vida por Jesus Cristo, pelo seu Evangelho, 
pela sua Igreja. O testemunho de Cristo é a razão de ser dos conselhos evangélicos e deve ser 
vivido no estado de vida de cada pessoa. Façamos um aceno a alguns tópicos.

• a santidade é um dom único em Cristo, é vontade de Deus. Na Igreja ela aparece, de modo 
muito explícito nos conselhos evangélicos, vividos por pessoas que são chamadas a uma san-
tidade feito testemunho de vida;

• a santidade é ordem explícita de Jesus: ser perfeito como o Pai é perfeito e se sintetiza no 
mandamento do amor. Toda a santidade começa na vocação batismal vivida na fé. Os frutos da 
santidade aparecem na vida concreta e são benéficos a toda a sociedade;

• santidade é abertura ao sopro do Espírito e pode ser vivida em todos os gêneros de vida, 
mas é missão primordial da hierarquia... Todas as pessoas, contudo, cada qual em seu estado 
peculiar, são chamadas à santidade pela participação no amor com o qual Cristo amou a sua 
Igreja e por ela se entregou;

• as virtudes teologais sustentam a caminhada de santidade e atingem o seu ápice no mar-
tírio. São provas de santidade o celibato e a virgindade vividos pelo Reino dos Céus e no estado 
de vida em que são consagrados... também a pobreza e a obediência manifestam a vocação à 
santidade.
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4.2. UMA SALVAÇÃO JÁ INICIADA, AINDA NÃO CONSUMADA,  
MAS VIVIDA PELAS PESSOAS QUE JÁ VIVEM DEFINITIVAMENTE EM CRIS-
TO

Não temos nesta terra morada permanente, mas buscamos a eterna e futura. Esta frase do 
Novo Testamento sintetiza o capítulo sétimo: o caráter escatológico de nossa vocação. Destar-
te a Igreja, que ainda peregrina na fé e na esperança, está unida no amor à Igreja do céu. Esta 
união se expressa nas orações que se fazem constantemente pelos irmãos e pelas irmãs faleci-
dos, no culto às santas e santos, no amor que expressamos e na Liturgia da qual participamos. 
Vamos acentuar a seguir:

• só no céu se dará a realização plena da Igreja. Ela já começou em Cristo, é continuada pela 
ação do Espírito e se consumará na glória eterna do Pai;

• esta dimensão trinitária sustenta a caminhada do Povo de Deus, certo que está, na espe-
rança, da salvação que lhe será dada um dia no céu;

• enquanto peregrinamos, as cristãs e os cristãos vivem na esperança esta certeza de trans-
formação plena de seus corpos e de todo o universo;

• a espera não é só: temos a companhia da Igreja do céu. Sabemos que não interrompemos 
nossa comunhão com os que já morreram na paz do Senhor. Ao contrário, potenciamos nossa 
comunhão com a participação dos bens eternos.

• a celebração das pessoas que morreram no Senhor é conservada, na Igreja, desde a An-
tiguidade. As pessoas que já morreram, cuja vida foi fiel a Cristo, são um motivo para que os 
que ainda vivem na esperança continuem buscando a cidade futura. Nos justos e justas Deus 
revela-nos constantemente a sua face. 

• a celebração do sacrifício eucarístico no une, no mais alto grau, ao culto da Igreja celeste, 
comungando e venerando a memória, primeiramente da gloriosa sempre Virgem Maria, de S. 
José, dos santos Apóstolos e mártires e de todos os santos e santas;

• há uma união vital da Igreja peregrina com os irmãos e irmãs que já estão na glória e os 
que ainda se purificam. Unidos aos santos e santas num culto verdadeiro à Trindade, antecipa-
mos o culto eterno da glória celeste. Quando Cristo aparecer na glória, candelabro da cidade 
celeste, proclamaremos numa só voz: “louvor, honra, glória e poderio, pelos séculos dos sécu-
los, Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro”. 

4.3. MARIA, ÍCONE DA SALVAÇÃO DEFINITIVA
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O capítulo oitavo, por vontade explicita do Concílio, está colocado dentro da Lumen Gen-
tium. Alguns elementos são sublinhados:

• A bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. 

• Por vontade explícita do Concílio, o tema referente à Virgem Maria foi integrado na Lumen 
Gentium, constituindo-se no seu oitavo capítulo. 

• Suas subdivisões fazem parte explícita do capítulo. 

• Um proêmio que trata de Maria Mãe de Cristo e da Igreja, declara a intenção do Concílio. 

• Tratando da presença de Maria na economia da salvação, LG faz uma leitura bíblico-ecle-
sial da preparação da Mãe do Redentor no Antigo Testamento e a sua figura no Novo: anun-
ciação, infância de Jesus, sua vida pública, sua paixão e sua presença no meio da Igreja após a 
Ascensão. 

• A partir de então, a Virgem Santíssima é membro eminente da Igreja do seu Filho. 

• Por sua maternidade espiritual ela exerce um influxo salutar na Igreja, repetindo sempre 
aos seus filhos e filhas que façam tudo o que o seu Filho mandar. Maria é, pois tipo da Igreja 
como Virgem e Mãe, gerando sempre novos filhos e filhas para a Igreja e oferecendo a todos o 
exemplo de suas virtudes para que sejam imitadas. 

• Excelsa Mãe de Jesus Cristo, a Virgem Maria é venerada com um culto de especial devoção 
pelos fiéis de todos os tempos. Por isso o Concílio exorta para que a pregação e o culto de Nos-
sa Senhora sejam feitos com a linguagem bíblica e a da sadia tradição da Igreja. 

• Destarte Maria é sinal de esperança e de consolação para os membros da Igreja peregrina, 
enquanto se faz medianeira para a unidade da Igreja do seu Filho.

5. PERSPECTIVAS E ESPERANÇAS

Olhando o Documento Lumen Gentium como um todo, embora detalhado por três temas 
precisos – luz, serviço e salvação – podemos afirmar: a Igreja, sinal elevado em meio às nações, é 
sacramento de Cristo. Ainda hoje, como outrora os gregos a Filipe, as pessoas ainda pedem aos 
cristãos: queremos ver o Cristo. Esclarecendo sua missão de luz-serviço-salvação, a Igreja tem 
maiores condições de anunciar Jesus Cristo em plenitude. Eis alguns dados que jamais pode-
rão ser esquecidos... Perdoem-me a ousadia do advérbio jamais!

1º) Igreja é uma comunhão de caridade, a saber, uma rede interligada de pessoas em rela-
ção amorosa com Deus e com as demais pessoas;
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2º) Ela é uma expressão da graça de Deus e na qual todos os seus membros participam do 
serviço da vida;

3º) Os fiéis que formam a Igreja constituem o Povo de Deus. Portanto, o clero, os leigos e os 
religiosos pertencem à mesma comunidade de fé, esperança e amor. São fundamentalmente 
iguais. Não há dois níveis de adesão à Igreja e portanto não se justificam grupos separados ou 
considerados mais que os outros...

4º) .O Povo de Deus como um todo é responsável pela vida e crescimento da Igreja; 

5°) A colegialidade dos bispos e sua comunhão com o Papa demonstram o inestimável e 
insubstituível serviço no múnus de ensinar, santificar e governar a Igreja;

6º) Farol levantado entre as nações, a comunidade eclesial é fermento de um mundo novo 
pela comunhão que é chamada a criar entre as demais religiões cristãs, as religiões do mundo 
e as pessoas de boa vontade.

Concluindo estas perspectivas, pode-se afirmar que a Lumen Gentium, como documento 
síntese do Vaticano II, representa a janela aberta para o mundo, pronta para deixar entrar o “ar 
fresco”, conforme a expressão de João XXIII a um jornalista que lhe perguntava o que esperava 
do Concílio.

6. ESPERANÇAS

A esperança sustenta a pessoa em vida. Quando deixamos de esperar, deixamos também 
de viver. Detalho aqui algumas esperanças que podem ser suscitadas pela Lumen Gentium. Co-
nhecedores que são da Constituição, vocês podem discordar e acrescentar outras... O mais 
importante é que vivamos esta constituição, qualquer que seja o lugar da caminhada eclesial 
que ocupamos.

6.1. DESAFIOS QUE SE TRANSFORMAM EM ESPERANÇAS

Quase cinquenta anos se passaram desde a publicação do documento sobre a Igreja. Faço, 
sem pretensões de ser absoluto, algumas reflexões sobre certos desafios que podem vir à men-
te de quem o lê pela primeira vez ou o relê mais uma vez...

6.1.1. Compreensão do espírito que gerou a LG

O Concílio foi convocado no final dos anos 1950 e realizado nos inícios da década de 1960. 
O mundo de então estava vivendo um momento mágico de sua história... Nem parece que foi 
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somente há cinquenta anos! João XXIII sucede no pontificado a Pio XII. Não foi somente troca 
de pessoas, foi uma verdadeira “revolução eclesial”.

Muito já se escreveu a respeito. Conduzidos por dois hábeis “mestres de obra”, João XXIII e 
Paulo VI, sucessivamente, mais de 2000 operários trabalharam laboriosamente durante qua-
tro períodos de mais ou menos três meses. Rasparam as pesadas paredes da Igreja cobertas 
por tintas carregadas e de cores muitas vezes aberrantes. Fizeram, então, a descoberta de um 
“afresco” bíblico-patrístico” mostrando a Igreja original. A Igreja como foi vista em “figura” no 
Antigo Testamento, como foi realizada pela missão terrena de Jesus Cristo e foi vivida sob a 
moção do Espírito durante os primeiros séculos da história. Essa Igreja que está destinada a 
consumar-se na glória, quando Deus for tudo em todos.

Sem a compreensão desse espírito idealizador, os documentos conciliares, máxime a Lu-
men Gentium, não passarão de um repertório de citações colocadas entre aspas.

6.1.2. A necessidade de descobrir o “rosto de Cristo no rosto da Igreja”1

Ao iniciar as reflexões sobre a Lumen Gentium, falamos da preocupação dos bispos alemães 
no começo do Concílio: a dimensão eminentemente teológica, isto é, repropor Deus ao mundo. 
Mas Deus tem uma face concreta, visível, humana: Jesus Cristo. As pessoas querem encontrar 
Jesus Cristo. “Mostra-nos o Cristo”, pediram os gregos ao apóstolo Felipe (Jo 12,21). “Mostra-
-nos o Pai”, pediram os discípulos a Jesus na voz do mesmo Felipe (Jo 14,6). “Quem me vê, vê o 
Pai”, é a resposta de Jesus. Ele é a luz que ilumina o caminho para o Pai.

Repropor Jesus Cristo, a “luz dos povos”. Lindamente essas foram as primeiras palavras 
da Lumen Gentium: “A luz dos povos é Cristo: por isso, este sagrado Concílio, reunido no Espí-
rito Santo, deseja ardentemente iluminar com a Sua luz, que resplandece no rosto da Igreja, 
todos os homens, anunciando o Evangelho a toda a criatura (cfr. Mc. 16,15)”. Este é o grande, 
o imenso desafio, “repropor” o Cristo da Igreja, isto é, Jesus Cristo do Novo Testamento, Jesus 
Cristo dos mártires, Jesus Cristo das primeiras reflexões dos Padres, Jesus Cristo da sadia teo-
logia, Jesus Cristo dos sacramentos... Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre (Hb 13,8). “A Igreja, à 
qual foi confiada a sublime missão de tornar presente e de revelar o rosto de Jesus Cristo aos 
homens e mulheres, não é constituída somente pelas suas estruturas, mas também por todos 
os membros do Povo de Deus. Mediante a Encarnação, Ele uniu-se de certo modo a cada ser 
humano, mas está presente de maneira totalmente particular em cada um dos fiéis. Trata-se 
de uma presença tão íntima e profunda, que se pode manifestar em termos de identificação”.2

1 O título é o de uma conferência do Cardeal José sArAivA MArtins, apud http://www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/csaints/documents/rc_con_csaints_doc_20021210_martins-rosto-de-cristo_po.html

2 Idem.
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Enfim, repropor Cristo com os testemunhos e os fatos. A este propósito, são sempre atuais 
as palavras do Papa Paulo VI: “O homem contemporâneo escuta de melhor boa vontade as tes-
temunhas dos que os mestres, e se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas”.3

6.1.3. A explicitação do sentido e extensão do colégio episcopal

Teológica e, pastoralmente falando, um dos grandes desafios do pós-concílio tem sido a 
interpretação e vivência da colegialidade e do colégio episcopal. Sim, a Igreja foi fundada sobre 
Pedro (pedra) à frente dos Doze como um colégio, um grupo estável, uma ordem, um corpo 
organizado. Jesus instituiu esses apóstolos “à maneira de colégio ou grupo estável, ao qual pre-
pôs Pedro escolhido entre os mesmos. Há. pois, na Igreja uma colegialidade estrita e plena que 
é o corpo apostólico como sujeito do supremo e pleno poder sobre toda a Igreja, poder este 
que não se pode exercer senão com o consentimento do Romano Pontífice. Existe ainda uma 
atividade colegial expressada com os termos “solicitude de todas as Igrejas” e “união colegial” 
e “espírito colegial”. Esta última “atividade colegial”, embora não seja plena é também ativida-
de de verdadeira colegialidade e por isso tem um teor teológico e consistente”.

Membro do colégio episcopal, o bispo é a cabeça de uma Igreja local, conservando-se em 
comunhão com os demais bispos e com o sucessor de Pedro. O episcopado, para o Concílio, 
não pode ser corretamente compreendido fora da articulação entre a Igreja local e a comu-
nhão universal das Igrejas, das quais ele é o elemento de ligação. O Concílio afirma ainda que 
os bispos são sucessores dos apóstolos. Mais: a “colegialidade” dos Doze é transmitida aos 
seus sucessores; por último, menciona as conferências episcopais.

Para fundamentar a doutrina sobre a colegialidade episcopal, o Concílio apresenta quatro 
fatos que testemunham em seu favor: 1º) a existência documentada pelo Novo Testamento de 
um “colégio apostólico” tendo Pedro como chefe; 2º) a antiga disciplina da communio entre as 
Igrejas locais e os respectivos bispos; 3º) a celebração dos concílios, especialmente os ecumê-
nicos; 4º) a praxe de consagrar os bispos colegialmente.

A colegialidade goza, pois, de duas raízes: uma sacramental e outra jurídica. A raiz sacra-
mental ressalta que a ordenação “de modo algum se refere só ao indivíduo como indivíduo, 
mas é, conforme sua natureza, inserção num todo, numa unidade de ministério, pelo que é 
essencial vencer o individualismo e participar numa tarefa comum”; a raiz jurídica, por seu 
turno, “não aparece como acréscimo exterior ao sacramento da ordem, mas como seu desen-
volvimento conatural”, pelo qual chega ao seu sentido pleno. Devolveu-se ao sacramento a 
prioridade em relação à jurisdição: “A consagração sacramental tem valor de causa eficiente, 

3  PAULO VI, Discurso aos membros do Consilium de Laicis, 02 de Outubro de 1974; in AAS 66 (1974), 568 (apud Saraiva Mar-
tins, cf nota 7).
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enquanto a comunhão hierárquica tem valor de condição indispensável para que a consagra-
ção possa operar a plena sucessão apostólica”.4

O colégio episcopal, que sucede ao colégio apostólico nas tarefas de ensino, santificação 
e guia, em união com o papa, seu chefe, e jamais sem ele, é sujeito do supremo e pleno poder 
sobre a Igreja universal. Não são dois poderes distintos; distintos são somente os dois sujeitos 
que o possuem em toda a sua extensão e intensidade: um sujeito singular, que é o sucessor de 
são Pedro, e um sujeito colegial, que é o corpo episcopal inteiro. “Nenhum é superior ao outro, 
pois entre os dois há uma distinção inadequada, e nenhum dos dois pode compreender-se sem 
o outro. De fato, quando os bispos agem colegialmente, fazem-no sempre com o papa, e quan-
do o papa age individualmente, fá-lo enquanto cabeça do colégio e sua expressão”.5

6.1.4. Igrejas locais e Igreja Universal

Um dos ganhos maiores da volta às fontes realizada pelo Concílio é a redescoberta da teo-
logia da Igreja local. É nela que acontece a plena e ativa participação de todo o povo santo de 
Deus nas mesmas celebrações litúrgicas, máxime na eucaristia, numa única oração, junto a um 
só altar, presidido pelo bispo, cercado de seu presbitério e ministros”. Estamos aqui em plena 
eclesiologia “sinfônica” de Santo Inácio de Antioquia em suas cartas.6 O tema da Igreja local é 
apresentado pela Lumen Gentium em quatro números e em diferentes contextos.7 A LG 13 fala 
das Igrejas particulares, isto é, das igrejas com as suas próprias tradições, seus ministérios e 
carismas que precisam ser valorizados para a harmonia da Igreja Universal. LG 23 amplia o 
conceito. “Os bispos individualmente são o visível princípio e fundamento da unidade em suas 
Igrejas particulares, formadas à imagem da Igreja universal, nas quais e pelas quais existe a 
una e única Igreja católica”. Estas Igrejas, presididas pelo seu bispo, têm a missão de santificar, 
ensinar e governar. Nelas está presente Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Nela os fiéis 
se transformam naquele que recebem. É nela que os bispos relacionam-se profundamente 
com os presbíteros. Eles congregam a família de Deus numa fraternidade que conduz à uni-
dade. São eles que tornam presente, de certo modo, o seu bispo, bem como a própria Igreja 
Universal.

“O Concílio recupera, assim, um dado fundamental do cristianismo primitivo, para o qual o 
primeiro significado da palavra ecclesia, (na maioria das vezes, o de primeiro plano) se refere 
à Igreja local. Em outras palavras: a Igreja realiza-se num lugar em cada uma das suas Igrejas 
locais; estas não são simplesmente partes de um corpo maior administrativo; cada uma delas 

4  ALMEIDA, A.J., artigo citado.

5 Idem.

6  Inácio de Antioquia, Aos Magnésios 7; Aos Filadelfos 4; Aos Esmirnenses 8: FUNK, cit., pp. 236,166, 281.

7 Cf Lumen Gentium, nn. 13, 23, 26 e 28.
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contém o todo da realidade “Igreja”. [...] A Igreja de Deus una, que existe, consta das Igrejas 
particulares, cada uma das quais representa o todo da Igreja”.8

6.1.5. Aprofundamento trinitário e pneumatológico

O primeiro capítulo da Lumen Gentium trata da Igreja como sacramento da Trindade. Ela 
é ícone da Trindade.9 Com efeito, na Trindade está a origem, o modelo e a meta da sociedade 
humana. Mais ainda. A Trindade é o regaço transcendente que envolve o mundo. Ela é a luz 
irradiante. Se a Lumen Gentium é o documento chave para se compreender o Vaticano II, o ca-
pítulo I é a síntese desta intelecção. Ele afirma em seus números que a Igreja vem da Trindade, 
estrutura-se à imagem da Trindade, caminha para o seu acabamento trinitário pela força do 
Espírito Santo. 

A Trindade responde às questões fundamentais sobre de onde vem a Igreja, o que ela é e 
para onde vai. 

Por sua libérrima vontade, o Pai (LG 2) criou por amor. Após a falta de nossos primeiros 
pais, ele não abandonou a humanidade. Num gesto supremo de amor e por causa do Verbo, 
por cuja Palavra ele tudo criou, foi escolhido Abraão para ser o início de uma nova humanidade 
na fé. Este povo novo prefigura a Igreja que será fundada no sangue de seu Filho e constituída 
como sinal e sacramento de salvação de todos, do justo Abel ao último eleito. Esta é a origem 
da Igreja.

Mas a Igreja existe em Cristo e a partir de Cristo (LG 3). Jesus Cristo cumpre esse desígnio 
do Pai, dando início na terra ao Reino dos Céus e revelando o seu mistério e realizando a re-
denção. Sua ação continua na Igreja que presencializa na história a salvação até à consumação. 
Todas as pessoas, de todos os tempos, são chamadas a esta união com Cristo, luz do mundo, do 
qual viemos, por quem vivemos, e para o qual caminhamos.

Este caminho é guiado pela força do Espírito Santo (LG 4), Senhor e fonte de vida e con-
dição para se produzir frutos em Cristo. O Espírito Santo é a última determinação da Igreja. 
A Igreja não existe por si mesma, mas deve ser o instrumento de Deus, para reunir todas as 
pessoas nele e preparar o momento em que “Deus será tudo em todos”. Sem o Espírito Santo 
o mundo da Igreja se transforma um deserto e a sua ação torna-se uma luta pelo poder, pela 
supremacia e todas as manifestações de maldade... A ação do Espírito Santo faz da Igreja a grei, 
o regaço, o redil que acolhe todos os que creem em Cristo ou que de alguma forma se relacio-
nam com Ele e estão destinados a Ele. Com sua ação o Reino vai acontecendo e se estendendo 
a todos os povos e nações.

8  ALMEIDA, A.J., artigo citado.

9  É o feliz título de um livro de Bruno Forte, traduzido e publicado pelas Edições Loyola (segunda edição em 2005). 
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A dimensão trinitária da Igreja trouxe consequências fundamentais. A primeira foi, sem 
dúvida, a recuperação bíblico-patrística de sua consciência. Supera-se a eclesiologia jurídica, 
de cunho gregoriano, por uma eclesiologia de comunhão. Recupera-se a relação com o Reino 
de Deus e a dimensão de serviço ao mundo. Duas são as consequências desta visão:

1ª) Superação da eclesiologia jurídica: a Igreja passa a ser compreendida a partir de Deus, na 
sua dimensão vertical. Ela é o instrumento de Deus no mundo, local da proclamação da boa 
nova do Reino de Deus, evangelizando todos os povos e nações.

2ª) Uma nova relação da Igreja com o Reino de Deus e com o mundo: A Igreja não se identifica com 
o Reino. Dele se faz sinal e instrumento. Esta única e verdadeira Igreja subsiste na Igreja Católica, 
que é governada pelo sucessor de Pedro com os bispos em comunhão com ele. Contudo, fora do 
corpo da Igreja se encontrem elementos de santificação e de verdade (cf LG 8).10

7. UMA CONCLUSÃO QUE É NOVO DESAFIO

“Apareceu no céu um grande sinal: uma Mulher vestida com o sol, tendo a luz debaixo dos 
pés, e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas” (Ap 12,1). Este majestoso texto do Apoca-
lipse foi interpretado em chave eclesiológica pelos Padres da Igreja, principalmente por Orí-
genes. A mulher revestida de sol é a Igreja iluminada por Cristo que é a única luz dos povos. A 
vontade explícita do Concílio foi a de iluminar com a luz de Cristo, pela ação sacramental da 
Igreja, todos os povos, anunciando-lhes o Evangelho. Para tanto, mister se fazia pôr de mani-
festo, aos fiéis e a todo o mundo, a sua natureza e missão universal (cf LG 1). 

Ao fazer esta pequena apresentação da Igreja era meu propósito redescobrir um pouco de 
sua riqueza. Por mais frágeis e pequenas que sejam as estruturas visíveis da Igreja, elas são 
o sacramento de um dom inestimável da Trindade. A Família divina quis habitar na terra, na 
revelação do Verbo-Filho, pela ação do seu Espírito criador-renovador. E o Deus-família cons-
truiu a Igreja como a casa dos seus filhos e filhas, irmãos e irmãs do Verbo que se fez carne e 
veio habitar no meio da humanidade.

Os 69 artigos da Lumen Gentium e seus 8 capítulos foram frutos de um longo e frutuoso 
debate. A discussão na aula conciliar mostrou o sopro do Espírito “renovando o ar que circu-
lava na Igreja”. Abriu-se de novo uma janela, há tempo entreaberta, ou quiçá mesmo fechada. 
O horizonte que se descortinou foi muito rico. Com os olhos já habituados à Luz, os cristãos 
redescobriram o projeto que Deus tinha para com a humanidade: salvar todas as pessoas e 
renovar todas as coisas em Cristo. Todas as pessoas são vocacionadas à Igreja, independente-

10  Os parágrafos finais foram inspirados em Hackmann, Geraldo Luiz Borges, A Igreja da Lumen Gentium e a Igreja da 
Gaudium et Spes, in: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:YFOYLrKZ2pQJ:revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.
php/teo/article/view/1713/1246+A+IGREJA+DA+LUMEN+GENTIUM+E+A+IGREJA+DA+GAUDIUM+ET+SPES&hl=ptBR&-
gl=br&pid=bl&srcid=ADGEEShxivF5V3aVNdYojX7CKoWfGaPPTS6fFaFfe_0zstu6JUkahKtAKzkSkUcQrQFAEq5yzw8Xvg6S-
51SONY7SqweRk03cjdQvWtxIykJewxQwaQan1WNLUKM943kzPkF9tC3Rx&sig=AHIEtbTPaZJNUvbxX-NHx8Rk5D-tYqdY3g
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mente de sua crença... É preciso que se lhes pregue o Evangelho, primeiro com o testemunho 
e depois com a palavra. Redescobrimos que somos caminhantes. Antes de nós, contudo, mui-
tíssimos irmãos e irmãs já cumpriram a própria missão e já participam da glória dos eleitos 
e eleitas junto do Cordeiro, mas não nos abandonaram. Podemos e devemos unir-nos a eles/
elas pela veneração e mesmo a prece confiante. São nossos exemplos e podem ser nossos in-
tercessores/intercessoras. Caminhando com esta humanidade, a humilde serva torna-se um 
“grande-sinal”, a mulher-Igreja, pois recebeu Jesus em seu seio e o gerou para nós. Da Igreja 
do seu Filho ela se torna tipo, modelo, intercessora. Caminhando na fé, somos hoje o que foi 
Maria na sua vida terrena. Caminhamos na esperança de ser um dia como ela é hoje na glória. 

Quero concluir esta pequena apresentação com um trecho de Ambrósio de Milão que mos-
tra a grandeza da Igreja e a beleza da graça de nela permanecer: “Assim, pois, estai firmes no 
terreno do vosso coração!... O que significa estar, o apóstolo nos ensinou, Moisés o escreveu: ‘O 
lugar em que estás é terra santa’. Ninguém está, senão aquele que está firme na fé... e mais uma 
palavra está escrita: ‘Tu, porém, está firme comigo’. Tu estás firme comigo se estás na Igreja. A 
Igreja é a terra santa, na qual devemos estar... Está pois firme, e na Igreja. Está firme ali, onde 
eu quero aparecer a ti, ali permaneço junto a ti. Onde está a Igreja, lá é o lugar firme do teu 
coração. Sobre a Igreja se apoiam os fundamentos da tua alma. De fato, na Igreja eu te apareci 
como outrora na sarça ardente. A sarça és tu, eu sou o fogo. Fogo na sarça eu sou na tua carne. 
Fogo eu sou, para iluminar-te; para queimar as espinhas dos teus pecados, para dar-te o favor 
da minha graça”.11

Recebido: 14/12/2012
Aprovado: 07/02/2013

11 Texto citado por Joseph Ratzinger, A eclesiologia da Constituição Lumen Gentium; cf nota 6.
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A Ressurreição1

 Paulo César Nodari2

Este texto tem por objetivo apresentar algumas ideias centrais a respeito da ressurreição 
de Jesus, as quais serão apresentadas de forma bastante simples, de maneira que a todos seja 
compreensível o conteúdo, e, acima de tudo, a todos leve a convicção cristã de que a ressurrei-
ção de Jesus, por um lado, é a “grande surpresa” de Deus, e, por outro, é a centralidade a partir 
da qual a história ganha todo um novo sentido, ou seja, sentido escatológico. A seguir, procura-
se apresentar algumas ideias centrais acerca da ressurreição, as quais recebem um grifo nosso 
em itálico, e a partir das mesmas desenvolver a reflexão de sua relevância para a fé cristã. Além 
do mais, frisa-se que o presente texto não tem pretensão de apresentar novas teses sobre o 
tema, mas apenas sublinhar algumas ideias importantes sobre a ressurreição de Jesus para a 
fé cristã e para a vida e ação pastoral das comunidades eclesiais. 

Paixão, morte e ressurreição formam uma unidade indivisível que constituem a totalidade 
de um único mistério, o qual se pode denominar de Mistério Pascal. É preciso, pois, olhar a 
ressurreição de Jesus no eixo morte-ressurreição. A cruz e a sepultura de Jesus só têm sig-
nificado à luz do evento pascal, isto é, da passagem de Jesus da morte para a ressurreição. A 
ressurreição dá sentido para todo Mistério Pascal. Por isso, é também o fundamento e a razão 
última da fé cristã. Assim, o eixo morte-ressurreição não pode em absoluto ser separado. Logo, 
se, por um lado, na morte tem-se o movimento de fora para dentro, ou seja, a história atinge a 
Deus, por outro, na ressurreição tem-se o movimento de dentro para fora, ou seja, Deus atinge 
a história. A ressurreição é ação de Deus. É graça que vem do alto. Não é ação humana, mas 
sim, ação divina. 

Para os primeiros cristãos, por cima de qualquer outra represen-
tação ou esquema mental, a ressurreição de Jesus é a atuação de 
Deus que, com sua força criadora, o resgata da morte para intro-
duzi-lo na plenitude de sua própria vida. Assim o repetem sempre 

1 Este texto foi escrito para a palestra: Ressurreição de Jesus, a qual está inserida no Projeto Fé e Cultura na Igreja São Pelegrino, 
proferida no dia 10 de abril de 2013, em Caxias do Sul.

2 Padre da Diocese de Caxias do Sul. Professor de Filosofia da Universidade de Caxias do Sul.
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de novo as primeiras confissões de fé cristãs e os primeiros pre-
gadores. Por assim dizer, Deus acolhe Jesus no próprio interior 
da morte, infundindo-lhe toda a sua força criadora. Jesus morre 
gritando: “Meu Deus, por que me abandonaste?” e, ao morrer, en-
contra-se com seu Pai, que o acolhe com amor imenso, impedindo 
que sua vida fique aniquilada. No próprio momento em que Je-
sus sente que todo o seu ser se perde definitivamente seguindo 
o triste destino de todos os humanos, Deus intervém para dar-
lhe sua própria vida. Onde para Jesus tudo acaba, Deus começa 
algo radicalmente novo. Quando tudo parece irremediavelmente 
no absurdo da morte, Deus começa uma nova criação. (PAGOLA, 
2011, p. 496).

A ressurreição é a grande novidade de Deus, ou seja, é a ação inesperada de Deus. A ressurreição 
se dá no terceiro dia. É o “dia decisivo”. É o dia reservado para a alegria após dias de sofrimen-
to e tribulação. É o dia que trará a salvação. É o dia da ressurreição dos mortos (Os 6,1-2). O 
terceiro dia, mais que uma data teológica, é o dia que marca a reviravolta depois da catástrofe 
da cruz. Refere-se ao dia em que foi encontrado o sepulcro vazio (RATZINGER, 2011, p. 231). 
A ressurreição, que é o auge da vida de Jesus e do processo da aliança de Deus com o seu povo, 
funda a experiência das primeiras comunidades cristãs e do discipulado de Jesus Cristo. A 
ressurreição, confirmada pela vinda do Espírito Santo, é fonte de vida e entrega para o amor 
ao próximo, pois é a máxima expressão do amor de Deus em Jesus Cristo à humanidade. A 
ressurreição é a confirmação da nova aliança em Jesus Cristo. É o ápice do processo da aliança 
na história da salvação, pois Jesus ressuscitado é o Reino de Deus em plenitude, que irrompe 
na história humana. Se Cristo não tivesse ressuscitado a pregação seria em vão (1Cor 15,14). A 
ressurreição é a resposta de Deus a toda a vida de Jesus. É a resposta à sua pregação do Reino. 
É a resposta de Deus ao grito do Filho. Resposta não diferente do grito dos filhos do Egito e 
de tantos filhos por mais vida, pela superação das injustiças. É sinal da vitória da vida sobre a 
morte. É expressão de fidelidade de Deus à aliança como o Deus que ouve o clamor do povo e 
opta pelos mais fracos. É a totalidade do amor do Pai que comunga do projeto do Filho e abre 
um horizonte todo novo, recriando a humanidade, dando-nos a certeza de nossa ressurreição. 
A ressurreição de Cristo dá sentido à sua morte. Torna-se morte de salvação. A sua vida res-
suscitada é signo de liberdade e início da transformação de toda humanidade e do mundo pelo 
Espírito de Deus. É fundamental ao cristão entrar na dinâmica da ressurreição. “O processo 
para se tornar crente desenrola-se de modo análogo ao que sucedeu com a cruz. Ninguém pen-
sara em um Messias crucificado. Agora o ‘fato’ estava ali; e, com base em tal fato, era preciso 
ler a Escritura de modo novo.” (RATZINGER, 2011, p. 220). A ressurreição é o novo na história. 
É o inesperado que vem de Deus. “A ressurreição de Jesus foi a evasão para um gênero de vida 
totalmente novo para uma vida já não sujeita à lei do morrer e do transformar-se, mas situada 
para além disso: uma vida que inaugurou uma nova dimensão de ser homem.” (RATZINGER, 
2011, p. 219).

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 42
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Na ressurreição de Jesus Cristo Deus ser revela como o “Deus das vítimas”. A ressurreição de Je-
sus é a ressurreição de uma vítima. Com a ressurreição de Jesus, o Pai não só o livra da morte, 
como também faz justiça a quem foi vitimado, revelando o “ser de Deus” (PAGOLA, 2012, p. 
371). A ressurreição é a resposta de Deus ao que fizeram com seu Filho. Na cruz Deus silencia. 
“Esse silêncio não é manifestação de sua impotência para salvar o Crucificado. É a expressão 
de sua identificação com aquele que sofre. Deus está ali, compartilhando até o final o destino 
das vítimas. Os que sofrem devem saber que não estão mergulhados na solidão. O próprio 
Deus está em seu sofrimento.” (PAGOLA, 2012, p. 371). É a resposta a todo o sistema de injus-
tiça e pecado. O Pai faz ressuscitar com Jesus todo o projeto de vida. A face de Deus é revelada 
na ressurreição de Jesus. “Deus é aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos” (Rm 4,24). 
Jesus Cristo glorioso é a imagem do Pai. Ele revela a sua face. Toda a vida de Jesus foi uma 
revelação de Deus Pai. A ressurreição é o maior prodígio de Deus. Pela ressurreição, Jesus é 
constituído o Senhor da nova aliança e enviou o Espírito Paráclito, para renovar e recriar a hu-
manidade através da memória e ação de Jesus. Ele nos leva à comunicação plena na Trindade, 
com os outros e com todo o universo. O Ressuscitado é, então, aquele que desce, resgata o ser 
humano e o leva para o Pai. Noutras palavras, a ressurreição anuncia que o amor se sobrepõe 
à morte e que o dom definitivo do Criador sobre a criação não é o sofrimento, mas o amor e 
a alegria, não é a injustiça, mas a salvação (GRUPO FONTE, 2012, p. 164). Deus ressuscitou, 
portanto, Jesus dentre os mortos (Rm 10,9). É o Pai que “desperta” e “levanta” Jesus de entre 
os mortos. Embora com nuanças diferentes, mas é sempre a atuação amorosa de Deus Pai no 
“despertar” e “levantar” do Filho. Afirma, pois, Pagola:

Ele não permaneceu passivo diante da execução de Jesus. Inter-
veio para arrancá-lo do poder da morte. A ideia de ressurreição, 
expressam-na com dois termos: “despertar” e “levantar”. O que es-
tas duas metáforas sugerem é impressionante e grandioso. Deus 
desceu ao próprio Sheol e adentrou o país da morte, onde tudo é 
escuridão, silêncio e solidão. Ali jazem os mortos cobertos de pó, 
adormecidos no sono da morte. Dentre eles, Deus “despertou” Je-
sus, o crucificado, o pôs de pé o “levantou” para a vida. (PAGOLA, 
2011, p. 491).

A ressurreição de Jesus é um fato que se dá na história e para além da história. A ressurreição não 
é o mesmo que a crença na imortalidade da alma. A ressurreição não é simplesmente a crença 
filosófica da vida da alma após sua separação do corpo. É a Nova Criação. É o grande dom de 
Deus. É a grande intervenção de Deus. “Onde para Jesus tudo acaba, Deus começa algo radi-
calmente novo. Quando todo parece afundar irremediavelmente no absurdo da morte, Deus 
começa uma nova criação.” (PAGOLA, 2011, p. 497). A ressurreição é mais que um aconteci-
mento histórico. Não é um acontecimento como o foi a encarnação e a crucificação de Jesus. É 
um acontecimento que se dá na história, mas que rompe o âmbito da história. A ressurreição 
é “(...) uma espécie de salto radical de qualidade em que se entreabre uma nova dimensão da 
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vida, do ser humano.” (RATZINGER, 2011, p. 244). A ressurreição é, pois, um acontecimento 
que não cabe, ou seja, transborda as estruturas humanas deste mundo em que vivemos. Ela 
ultrapassa o que podemos observar neste mundo. Ela é um acontecimento que ultrapassa um 
“fato histórico” como tantos outros que aconteceram (PAGOLA, 2011, p. 497). Acerca do acon-
tecimento é preciso dizer mais, de acordo com o próprio Ratzinger.

Por um lado, temos de dizer que a essência da ressurreição está 
precisamente no fato de que ela rompe a história e inaugura uma 
nova dimensão que, habitualmente, chamamos de escatológica. A 
ressurreição descerra o espaço novo que abre a história para além 
de si mesma e cria o definitivo. Nesse sentido, é verdade que a 
ressurreição não é um acontecimento histórico do mesmo gênero 
que o nascimento ou a crucifixão de Jesus. É algo novo, um gênero 
novo de acontecimento.

Ao mesmo tempo, porém, é preciso não esquecer que ela não está 
simplesmente fora ou acima da história. Como erupção para fora 
da história e para além dela, a ressurreição tem, contudo, o seu 
início na própria história e até certo ponto pertence a ela. Talvez 
se pudesse exprimir tudo isso assim: a ressurreição de Jesus ul-
trapassa a história, mas deixou o seu rastro na história. Por isso 
pode ser atestada por testemunhas como um acontecimento de 
qualidade completamente nova. (RATZINGER, 2011, p. 245).

O amor de Jesus é redentor. Jesus encarnou-se e fez história. Profetizou e testemunhou até a 
morte de cruz a utopia do Reino de Deus, experimentando aí o fracasso de seu projeto. A exe-
cução de Jesus pôs em questão toda a sua mensagem e atuação. Com a morte de Jesus morre 
também seu projeto do reino de Deus e suas pretensões. “Se Jesus tinha razão ou não, só Deus 
o podia dizer.” (PAGOLA, 2011, p. 514). Com a ação ressuscitadora do Pai, Deus confirmou toda 
a ação do Filho. O Pai confirmou todo o seu amor ao Filho. Com a ressurreição, tem-se a convic-
ção de que o poder e a vida de Deus são mais fortes que a morte. O mal tem poder, mas só até a 
morte. “Para além da morte só tem poder o amor insondável de Deus.” (PAGOLA, 2011, p. 515). 
Jesus morreu confiando no Pai e, ao morrer, ele entrou na “glória de Deus” (PAGOLA, 2011, p. 
516). Segundo Comblin, Jesus teve que enfrentar o perigo da morte desde os primeiros tempos 
de sua missão. Os evangelistas não ocultam a luta de Jesus em superar o medo da morte. “Os 
evangelhos mostram que Jesus enfrentou esse perigo desde o início até o fim.” (2010, p. 45). 
A morte, então, “(...) foi o ato supremo da liberdade de Jesus.” (COMBLIN, 2010, p. 46). Nesse 
sentido: “Ele não morreu para o vazio do nada, mas para a comunhão plena com Deus. O Pai 
não o salvou da morte, mas sim na morte. Pode-se dizer que, ao ressuscitá-lo, Deus o gerou 
como o filho mais querido.” (PAGOLA, 2011, p. 516). Nessa perspectiva, ainda que o sofrimento 
continue sendo mau, ele se transforma na experiência humana mais sólida e real para viver e 
expressar o amor. É o amor o meio pelo qual se tem a redenção.
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O que dá valor redentor ao suplício da cruz é o amor e não o so-
frimento. O que salva a humanidade não é algum “misterioso” po-
der salvador contido no sangue derramado diante de Deus. Por si 
mesmo, o sofrimento é mau, não tem nenhuma força redentora. 
Não agrada a Deus ver Jesus sofrendo. A única coisa que salva no 
Calvário é o amor insondável de Deus, encarnado no sofrimento 
e na morte de seu Filho. Não há nenhuma outra força salvadora a 
não ser o amor. (PAGOLA, 2011, p. 520).

A ressurreição de Jesus é novidade e transformação radical. Jesus, com a ressurreição, não voltou 
a uma vida humana. Jesus não retorna à vida biológica para depois um dia morrer de forma 
irreversível, como foi o caso de Lázaro, a filha de Jairo, e de outros mortos ressuscitados por 
Jesus. Jesus não retorna à vida terrena, ou seja, não retorna a uma vida humana normal. “A 
Ressurreição é um ato de Deus arrancando Cristo da morte ‘total’, da morte ‘metafísica’ ou 
‘teológica’ (como queira, mas verdadeira morte, morte total, existencial), não simplesmente 
morte biológica, material, sem o que a Ressurreição correria o risco de ser apenas uma ‘res-
surreição’ biológica.” (GESCHÉ, 2004, p. 156). Assim sendo, a ressurreição não é também uma 
simples reanimação pessoal. Ela “(...) aparece inteiramente como aquilo que ela é, a saber, 
uma vitória conta a morte, e não simplesmente, se se pode dizer, contra uma morte, contra tal 
morte. É a morte que é vencida, a partir do seu próprio espaço, ‘na casa dela’.” (GESCHÉ, 2004, 
p. 157). Com a ressurreição, Jesus, o Cristo, entra definitivamente na “vida de Deus” e dessa 
vastidão e plenitude da vida de Deus Ele se manifesta aos seus. A ressurreição de Jesus já não 
pertence propriamente a um “fato histórico”. É a atuação de Deus com sua força criadora no 
resgate da morte para introduzir Jesus na plenitude da “vida de Deus” (PAGOLA, 2011, p. 496). 
Na ressurreição de Jesus dá-se o que seria impossível de outra forma. Afirma Moltmann sobre 
a “ressurreição dos mortos” com a ressurreição de Jesus.

“Ressurreição dos mortos”, em primeiro lugar, exclui qualquer 
pensamento referente a um reavivamento do Jesus morto, com 
a qual sua morte teria sido anulada. A fé pascal jamais pode im-
plicar que o Jesus morto tenha voltado a esta vida, que conduz à 
morte. Se fosse assim, então, uma nova morte de Jesus seria espe-
rada, tal como sucedeu a Lázaro, que, segundo João 11, embora o 
cadáver já cheirasse mal, foi ressuscitado por Jesus, mas tornou a 
morrer mais tarde. O símbolo “ressurreição dos mortos” expressa 
uma vida qualitativamente nova, que não conhece mais a morte e, 
por isso, não pode ser uma sequência desta vida moral. “Sabendo 
que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, há não morre”, 
disse Paulo (Rm 6,9). Ressurreição significa “vida dentre os mor-
tos” (Rm 9,15) e está vinculada à aniquilação do poder da morte. 
“Ressurreição dos mortos”, por outro lado, exclui qualquer ideia 
sobre “uma vida após a morte”, da qual falam muitas religiões, 
seja na ideia da imortalidade da alma ou na compreensão da sua 
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transmigração. A vida da ressurreição não é uma continuação da 
vida após a morte, seja na alma ou no espírito, nos filhos ou na 
fama dos grandes feitos, mas expressa aniquilação da morte na vi-
tória da nova vida eterna (1Cor 15,55). a concepção de “vida após 
a morte” pode coexistir pacificamente com a experiência de que 
essa vida é uma “vida orientada para a morte”. Mas “ressurreição 
dos mortos” compreendida como esperança presente no meio do 
“corpo da morte” contradiz o mais duro fato da vida e não pode 
deixar a morte nem os mortos em sossego, afinal, essa esperança 
simboliza o futuro dos mortos. (MOLTMANN, 2011, p. 211).

Não obstante à grandeza da novidade da ressurreição de Jesus pela ação do Pai, Deus con-
tinua com sua maneira suave de agir. Jesus, o Cristo, continua construindo Sua história com 
a humanidade. Ele não se impõe pela força exterior, mas dá liberdade e concede e suscita o 
amor. Revela-se grande manifestando-se como pequeno (RATZINGER, 2011, p. 246). Noutras 
palavras, a ressurreição de Jesus e suas aparições aos seus é um marco, ou seja, um salto de 
qualidade decisivo na vida dos discípulos de Jesus. É a inauguração de uma vida nova. “A res-
surreição de Jesus foi a evasão para um gênero de vida totalmente novo, para uma vida já não 
sujeita à lei do morrer e do transformar-se, mas situada para além disso: uma vida que inau-
gurou uma nova dimensão de ser homem.” (RATZINGER, 2011, p. 219). Com a ressurreição de 
Jesus dentre os mortos, o futuro já começou. A história ganha novo sentido, a saber, sentido 
escatológico. Em Jesus antecipa-se o que acontecerá no fim da história. “Somente a nova cria-
ção em Cristo e por Cristo irá comprovar o novum da anunciação de Jesus e o novum de sua 
antecipada ressurreição dentre os mortos. Isso aponta para uma ‘verificação escatológica’.” 
(MOLTMANN, 2011, p. 216). Trata-se, pois, de ir percebendo o rico processo de adesão convic-
ta à fé no Ressuscitado, lembrando, no entanto, que o mesmo não se dá espontaneamente, mas 
é um processo de busca contínua e perseverante de amor e  de convicção. 

A entrada na vida tem nome: o mesmo que designa o novo nasci-
mento. Esse nome é a fé. O ato que inaugura a vida nova é o ato de 
crer. Contudo, fé, crer, acreditar não têm no evangelho o sentido 
que se lhes atribui na linguagem comum. Por outro lado, a entrada 
na vida nova não se efetua num momento limitado; trata-se, antes, 
de um movimento de transformação permanente. O ato inicial de 
fé há de refazer-se nos diversos aspectos e nas diversas circuns-
tâncias da vida. Sempre é o mesmo ato, a mesma insistência no 
mesmo ato. Porém esse ato não se acaba num instante; ele envol-
ve todos os momentos da existência com a novidade de cada dia. 
(COMBLIN, 2009, p. 77).

O Ressuscitado aparece aos seus e inicia-se o tempo da missão da Igreja. Afirma São Paulo: “Se 
Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E nós aparecemos ainda 
como falsas testemunhas de Deus, porque contra Deus afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo 
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(1 Cor 15,14-15). Ou seja, somente se Jesus ressuscitou aconteceu algo totalmente novo. Ele 
se torna o critério da vida nova. É o ponto decisivo. É a afirmação na fé da existência de uma 
realidade ulterior à existência terrena que conhecemos. Mas, para tanto, faz-se necessário, 
pois, o encontro com o Ressuscitado. Nesse sentido, contando com os Seus, o Ressuscitado 
aparece aos que Ele chamou para estarem Consigo. Os Doze continuam sendo como que a pe-
dra basilar, sublinhado, porém, a importância primordial do encargo e missão de Pedro, a de 
ser testemunha do Ressuscitado na missão da Igreja, a ponto de ter a coragem de afirmar con-
victamente que Jesus de Nazaré o Ressuscitado, o Senhor, o Ungido do Pai.  “Vocês mataram o 
autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos.” (At 3,15). Esta é a experiência de fé original 
dos primeiros cristãos: “Jesus é o Senhor” (Fl 12,11). Jesus é o Cristo. E Cristo é o mesmo Jesus 
histórico. “E disso, nós somos testemunhas” (At 3,15b). A partir da Páscoa da Nova Aliança, o 
mistério da ressurreição de Jesus é manancial de alegria e paz para as mulheres que o buscam 
de madrugada, para os temerosos discípulos que se trancam no Cenáculo, e para todos que 
o buscam. É a busca pela experiência profunda com o Ressuscitado (GRUPO FONTE, 2013, p. 
163). É a convicção de que há a intervenção de Deus na história. Não é algo comum e seme-
lhante aos outros e demais acontecimentos. Assim, ainda que contenha suas dificuldades de 
sistematização de tudo o que está acontecendo, a experiência do e com o Ressuscitado precisa 
ser, paulatina e progressivamente, sistematizada. Frisa-se, no entanto, que o aspecto decisivo 
e norteador é o encontro com o Ressuscitado. O encontro com Ele deve levar a cada um a com-
preender de maneira radicalmente nova o mistério de Deus e a realidade da vida (PAGOLA, 
2011, p. 503). O núcleo central e decisivo é o encontro pessoal com o Ressuscitado (PAGOLA, 
2011, p. 505). A convicção e a certeza de que Jesus é o Cristo anima e fundamenta a missão do 
discipulado, dando-lhes coragem de anunciar com alegria a vida nova em Deus, porque Ele é o 
Vivente (RATZINGER, 2011, p. 247). Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos (Mt 22,32). Ele é 
ressurreição e a vida (Jo 11,25). Pagola afirma:

Os seguidores de Jesus refletiram sobre o ocorrido, recorreram 
à sua fé na fidelidade de Deus e em seu poder sobre a morte, re-
cordam o que viveram junto a Jesus com tanta intensidade. Neste 
processo confluem perguntas, reflexões, acontecimentos inespe-
rados, vivências de fé especialmente intensas. Tudo foi contri-
buindo para despertar neles uma fé nova em Jesus, embora esta 
experiência que eles vivem de sua presença viva depois da morte 
não seja fruto exclusivo de sua reflexão. Eles atribuem a Deus. Só 
Deus pode estar revelando a eles algo tão grande e inesperado. 
Sem a ação de Deus, eles se teriam perdido em suas perguntas e 
cavilações, sem chegar a nenhuma conclusão segura e prazerosa 
sobre o destino de Jesus. (2011, p. 499).

O Ressuscitado traz-nos a nova esperança. Doravante, a morte e a injustiça não podem ser 
a última palavra da história. Na ressurreição, Deus atua com sua força criadora em favor do 
Ressuscitado. “A última palavra pertence a Deus. E é uma palavra de amor ressuscitador para 
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com as vítimas. Os que sofrem haverão de saber que seu sofrimento terminará em ressurrei-
ção.” (PAGOLA, 2011, p. 271). A ressurreição dá-nos a resposta às mais angustiantes perguntas 
que nos fazemos: Qual é o futuro do mundo? O que podemos esperar? Que sorte nos espera após esta 
vida? A ressurreição nos dá uma nova luz e esperança. É a esperança no futuro da história. É 
também o sentido e o caminho da história. Não é a ressurreição de alguém que ressuscitou 
para o julgamento final. O escandaloso, ou seja, a grande novidade é que foi ressuscitado o que 
fora condenado injustamente. A ressurreição anuncia que o Ressuscitado é o Crucificado e o 
Crucificado é Jesus de Nazaré. “A fé cristã na ressurreição não anuncia tendências históricas ou 
esperanças antropológicas, mas uma nova justiça em um mundo onde mortos e vivos clamam 
por justiça.” (MOLTMANN, 2011, p. 222). A ressurreição não nos deixa presos ao passado ou 
amarrados ao presente. Abre-nos sempre ao futuro, já vislumbrado como sinal em Jesus Cris-
to, pois se, no sentido temporal, Jesus morreu e ressuscitou, no sentido escatológico, o último, 
isto é, o Ressuscitado torna-se o primeiro (MOLTMANN, 2011, p. 230). Assim, a morte não é a 
última palavra da história. A ressurreição desencadeia o seguimento de Jesus histórico. Por-
que é o caminho para a realização dos ideais escatológicos. Em suma, a ressurreição de Jesus 
dá-nos a certeza: nós iremos ressuscitar com Ele (Rm 6,1-11). Mas, para tanto, precisamos nos 
decidir por Ele. É preciso encontrar-se com Ele. “A verdadeira fé sempre nasce do encontro 
pessoal com Jesus como ‘companheiro de caminhada’.” (PAGOLA, 2012, p. 370). O encontro 
com o Ressuscitado não apenas ilumina o que está na frente, mas lança luzes também ao que 
ficou para trás. Noutras palavras, sublinha Moltmann:

O Cristo de Deus representa o próprio Deus em um mundo que 
ainda não foi salvo. O Filho de Deus é o procurador do Pai em um 
mundo ímpio e abandonado. O Kyrios faz a mediação entre o ho-
mem passageiro e o Deus que vem, assim como entre a transgres-
são dos homens, que os lança nessa transitoriedade, ou seja, o pe-
cador, e o Deus santo e julgador que vem. A adoção e entronização 
de Jesus por meio de sua ressurreição dentre os mortos define 
seu papel objetivo e temporal como mediador entre Deus e os ho-
mens. (MOLTMANN, 2011, p. 224).

O encontro com o Ressuscitado torna a pessoa sensível às coisas de Deus. O novo trazido pela res-
surreição é a paz e a alegria, o amor e a fé, a misericórdia e a esperança, a bondade e a paciên-
cia, a benevolência e a mansidão, a solidariedade e a partilha de dons (GRUPO FONTE, 2013, p. 
164). O encontro com o Ressuscitado suscita uma vida nova e leva a pessoa a dispor-se para a 
missão. São Paulo, por sua vez, não cansa de dizer e cantar a grandeza e a beleza da liberdade 
cristã em Cristo. Arrancou-nos do flagelo da lei, das cadeias do demônio, do flagelo da morte e 
chamou-nos a viver na verdadeira liberdade de filhos e filhas de Deus (Gl 3,13; Gl 5,1). Ele nos 
deu a liberdade do homem novo. A liberdade do homem novo, a liberdade cristã, é liberdade que 
impele à justiça, ao serviço de Deus, ao amor ao próximo (Rm 6,16; Fl 2,5ss). Agora, os cris-
tãos, resgatados da antiga escravidão, deverão colocar-se, mediante a caridade, a serviço uns 
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dos outros. O segredo da liberdade dos filhos e filhas de Deus está, pois, em viver na caridade, 
ou seja, no dom constante de si a Deus, aos irmãos e às irmãs. O amor a Deus e ao próximo é 
a realização da lei, o vínculo da perfeição (Cl 3,12-14). Só a pessoa que ama a Deus e ao pró-
ximo é verdadeiramente livre. Segundo São Paulo, a verdadeira liberdade está na passagem 
da escravidão à liberdade em Jesus Cristo. Libertação de uma vida programada externamente 
por um minucioso código de regras e leis, que conservam o ser humano numa atitude infantil 
diante da vida, para uma vida adulta e consciente, graças ao uso responsável da liberdade. A 
vida da pessoa humana é verdadeiramente livre, quando fundamentada por um compromisso 
pessoal e íntimo com Cristo (Gl 2,20). Assim, a verdadeira liberdade é conduzida pelo amor a 
si mesmo e aos outros, amor que é compromisso ativo com o crescimento do outro (Gl 5,1-13). 
Portanto, de acordo com a leitura de São Paulo, a liberdade, é dom de Deus, ou seja, é ação de 
Deus que suscita a liberdade na pessoa humana. Trata-se, pois, do ser humano que se deixa 
mover e conduzir pelo dinamismo do espírito. Afirma Gutiérrez:

O dinamismo e a vida expressos na palavra “espírito” se acentuam 
quando a pessoa humana é considerada sob o ponto de vista da 
ação de Deus sobre ela. Espírito e seus derivados designarão a 
vida segundo a vontade de Deus, isto é, vida de acordo com o dom 
da filiação divina que se exprime na fraternidade humana. (2000, 
p. 80).

O Espírito Santo não deixa a Igreja se desviar do caminho. O Espírito de Pentecostes esclarece, 
primeiramente, para os Apóstolos toda a vida, obra, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. 
“Quando vier o Espírito da Verdade não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e 
anunciará a vocês as coisas que acontecerão.” (Jo 16,13). Pentecostes permitiu que os Apósto-
los compreendessem todos os acontecimentos que sucederam com Jesus, principalmente sua 
morte e ressurreição. O Espírito Santo revela plenamente o Mistério Pascal de Cristo. Por outro 
lado, com o Pentecostes dá-se o início ao povo de Deus, povo da nova aliança. Com o Espírito 
vem a missão da Igreja (Jo 20,21-22). Os Apóstolos não mais ficam fechados, com medo. Eles 
partem, entretanto, com alegria, para anunciar o Cristo Ressuscitado. O Espírito Santo dá força 
necessária aos Apóstolos para testemunhar, com fidelidade, o Cristo glorioso, ressuscitado e 
sentado à direita de Deus Pai. O Espírito Santo caracteriza-se pela abertura, unidade. É dina-
mismo para o povo de Deus realizar a sua missão na perspectiva do Reino de Deus na comuni-
dade viva que se prepara para a ressurreição, quando “Deus será tudo em todos” (1 Cor 15,28). 
A força do Espírito manifesta entusiasmo e vigor de Cristo Ressuscitado na comunidade de 
fé. Ele atrai os homens para a missão de anunciar a Palavra de Deus e testemunhá-la numa 
realidade concreta. O Espírito Santo destrói, corta o mal. Constrói. Edifica. Revigora a semente 
do Reino de Deus, para que possa dar frutos de vida e dignidade. Por isso, o Espírito é a força 
de Deus que gera sempre o novo, desafia e interpela os cristãos a renovar constantemente a 
Igreja. Com o Espírito Santo, a Igreja vive o tempo da missão como dimensão que sustenta sua 
existência. A Igreja realiza-se na missão, inserindo-se na dinâmica do Reino de Deus, que é a 
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concretização da nova aliança. “Deus é amor” (1Jo 4,8-16). A Igreja, que é dom do amor do Pai, 
animada pelo Espírito Santo, leva-nos ao compromisso cristão de amar a Deus e os irmãos, 
vivendo na esperança, prolongando o tempo de Cristo e aguardando a sua volta gloriosa. Nes-
se sentido, o Espírito exerce o papel do carisma profético e do discernimento dos sinais dos 
tempos. O Espírito introduz a pessoa humana no seguimento de Jesus histórico, no seu Reino. 
O Espírito age por meios discretos. Ele age por meio de todas as pessoas, mas, sobretudo por 
meios dos pobres. À Igreja cabe ser sinal do Reino de Deus e escutar o grito dos oprimidos, 
pois o Espírito é criador de liberdade. Por isso, o Espírito sopra onde quer e serve-se da pes-
soa humana, que dá resposta à aliança, conduzindo a história para a vida plena na Santíssima 
Trindade. Por isso, O Espírito flui na história e leva as pessoas para ser sinal da aliança pela 
missão e compromisso que assumem com o Reino de Deus. Desse modo, Pentecostes é o envio 
do Espírito Paráclito sobre os Apóstolos e também sobre nós, levando-nos a compreender a 
vida de Cristo na nova aliança. Compromete-nos com a Igreja, povo da nova aliança, animada 
pelo Espírito.

O cristão, desafiado pela conjuntura, é chamado a viver a expe-
riência de descobrir, na partilha solidária, a presença de Deus em 
meio aos desafios. A comunidade de fé é convocada a construir o 
projeto de Jesus, continuamente ameaçado pelas forças de mor-
te. A solidariedade do caminhante é força libertadora na história. 
Esta requer um olhar lúcido e criativo, que expresse a fé na solida-
riedade com o povo desanimado e desnorteado. A ação solidária e 
comunitária é sinal do Reino que faz acontecer a vida nova, fruto 
do Ressuscitado. (GRUPO FONTE, 2012, p. 172).

A história tem sentido escatológico porque é sempre orientada pela promessa. A ressurreição é 
o centro da esperança cristã. É o elemento fundamental da esperança, que tem como causa 
e modelo a ressurreição de Jesus Cristo, pela ação do Espírito vivificador dos mortos (1Cor 
15,45). O fato é que o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus Cristo, o que nos dá a certeza de que 
também nós seremos ressuscitados (Rm 8,11), porque a vida e a aliança não terminam com a 
morte, mas pelo ato criador de Deus somos chamados a viver o homem novo na aliança eterna, 
juntamente com um novo cosmos. A ressurreição final representa o último ato vitorioso da 
libertação de Deus sobre a morte, já tornada presente na ressurreição de Jesus. 

“Assim, a ressurreição de Jesus não relativiza a cruz como uma 
data que já passou ou como uma etapa intermediária para glória 
celestial, mas a qualifica como um evento escatológico da salva-
ção”, pois ela diz quem foi que realmente sofreu e morreu. Portan-
to, o Crucificado não se transformou em um ressuscitado e exalta-
do. Antes, sua ressurreição qualifica o Crucificado como Cristo e 
seu sofrimento e morte como um evento de salvação por nós e por 
muitos. A ressurreição “não torna a cruz inútil” (1Cor 1,17), mas 
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a plenifica com escatologia e sentido salvador. Conclui-se daí que 
todas as interpretações mais concretas a respeito do significado 
salvador de sua morte na cruz “por nós”, precisam partir sistema-
ticamente de sua ressurreição. (MOLTMANN, 2011, p. 228).

Assim, a ressurreição final é a conclusão do processo da aliança e da ressurreição como 
triunfo definitivo da vida. A plenitude deste encontro definitivo com o amor de Deus que nos 
ressuscita para a eternidade, prometida desde a criação, é denominada de parusia. É a plenitu-
de da aliança na qual todas as coisas serão transparentes. Será o face a face. A parusia é, antes 
de tudo, parusia de Cristo que na morte e ressurreição revela a face e o encontro definitivo 
com o Pai. Nela aparecem gloriosamente Jesus Cristo e todos os que aderirem à aliança no 
seguimento de Jesus o serviço do seu Reino. O comparecimento e copresença face a face será 
para cada pessoa, em sentido solidário e comunitário, a plenificação de cada um e de todos 
em Jesus Cristo. Por outro lado, haverá também, na graça de Deus, a quem não aceitar a pro-
posta de Deus, a possibilidade da autoexclusão daqueles que não aceitaram a aliança proposta 
a todos do amor gratuito de Deus. A parusia, como momento de transparência, isto é, face a 
face, é o momento em que definitivamente cada um pode dizer não à aliança com Deus, é a 
liberdade humana de possibilidade real, mas fora de Deus. É a autoexclusão consciente e livre 
do homem dos planos de Deus. É a decisão definitiva de um processo, da orientação funda-
mental da vida como exclusão do amor ao plano de Deus. Por isso, a parusia é presença (2Cor 
10,10) e vinda (2Cor 7,6-7) da manifestação da glória, justiça e soberania universal de Deus 
no término da história. É a segunda vinda de Cristo como Rei triunfante que vem para julgar 
a história, a partir do critério dos mais pequeninos (Mt 25,31). Será a manifestação total da 
glória de Cristo e de todos os que foram fiéis à Aliança. Então, a criação será “novo céu e nova 
terra” (Ap 22,1). Será a libertação definitiva e a felicidade plena, porque “Deus será tudo em 
todos” (1Cor 15,28). A Aliança será plena e eterna. Essa plenificação da aliança na vida eterna 
constitui-se: - em ver a Deus face a face na dinâmica amorosa entre a criatura e o Criador; - em 
estar com Cristo e com Ele somos incorporados ao homem novo; - em viver a vida no Espírito e 
nos seus dons, pois o Espírito é o portador da verdade e da vida nova, a energia que nos faz ser 
comunhão, alegria e paz; - em viver a comunhão dos santos, uma vez ser a perfeição de toda a 
experiência comunitária vivida, isto é, a configuração de como Deus se relaciona com todos e 
cada um na comunhão trinitária; - em viver a felicidade plena, a abundância, a beleza, a plena 
realização do corpo e a vida cheia da graça divina; - em viver plenamente o novo céu e a nova 
terra, ou seja, tudo transfigurado e plenificado na comunhão da Trindade Santa. Nesse sentido, 
a dimensão escatológica é inerente ao processo da aliança sobremaneira sob dois prismas. Pri-
meiro, a aliança é processo escatológico porque se orienta em direção ao futuro. Este futuro, 
já vislumbrado em Cristo Ressuscitado, invade o presente e faz com que já agora haja sinais 
do Reino na tensão entre o já e o ainda-não. Além disso, esse processo de aliança ruma para 
sua plenificação escatológica. Esta se dará na parusia, que é o encontro pleno da humanidade 
com a Trindade. É a plena comunhão trinitária. É o encontro dos que aderiram e foram fiéis à 
aliança e tornaram-se, pela ressurreição, criaturas novas. É a aliança plena no amor de Deus. 
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Da teologia canned* para uma teologia brasileira - Aponta-
mentos a partir de Júlio Zabatiero

Alonso Gonçalves1

Resumo: A partir de suas marcações na história, o protestantismo demonstra a vanguarda 
em uma série de temas como liberdade religiosa, fundamentos da política contemporânea e 
educação como ferramenta de desenvolvimento humano. Ocorre que ao longo do tempo - e 
para essas constatações há diversos teóricos que abordam o assunto em diferentes facetas -, o 
protestantismo se deixou embalar pelas ondas da ortodoxia e, com suas Declarações Doutri-
nárias, fixou-se, encruou-se, enrijeceu-se em seus dogmas e perdeu o “princípio protestante” 
que o alimentou e o gerou quando incipiente. No Brasil, o protestantismo de missão é derivado 
do protestantismo anglo-saxão tendo sua matriz nos Estados Unidos. A “teologia brasileira” 
se deu dentro das prerrogativas teológicas norte-americanas. Tendo essa constatação como 
ponto de partida, este artigo colhe as análises e os apontamentos do teólogo Júlio Zabatiero, 
procurando, a partir de seus principais temas, pontes para uma reflexão teológica que contem-
ple a realidade brasileira.

Palavras-chave: Protestantismo de Missão - Teologia Protestante -Fundamentalismo - Bra-
silidade.

Abstract: In the History, Protestantism shows vanguard in different themes: religious liber-
ty, foundations of contemporary political, and education as human development’s tool. But, 
through the time – and for those observations are many theorists who approach the subject 
in different aspects –, Protestantism let itself be influenced by orthodoxy and, with the Doctri-
nal Statements, stood up at its own dogmas, quitting progress and stiffening itself, losing the 
“Protestant Principle” what fed and create it when novice. In Brazil, Protestantism of Mission 
is derivative from Anglo-Saxon Protestantism that has its matrix in U.S. The “Brazilian Theolo-
gy” was occurred within North-American theological prerogatives. So, having this observation 

* Enlatada, em inglês.

1 Bacharel em Teologia (FAETESP); Licenciado em Filosofia (ICSH); Mestrando em Ciências da Religião (UMESP); Pastor 
Batista - Igreja Batista Central em Pariquera-Açu/SP - Vale do Ribeira. Autor do livro: Cristologia Protestante na América Latina: 
uma nova perspectiva para a reflexão e o diálogo sobre Jesus. São Paulo: Arte Editorial, 2011; Membro do Instituto Kaine Vox – Gru-
po de Pesquisa em Religião e Teologia. E-mail: pralgoncalves@gmail.com
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in a starting point, this article collects he analyses and notes of the theologian Júlio Zabatiero, 
looking, from his main themes, some connection for a theological reflection that including 
Brazilian reality.

Key Words: Protestantism of Mission - Protestant Theology - Fundamentalism - Brazilian-
ness.

Introdução
Na história do Cristianismo, o protestantismo tem seu lugar ao sol. Seu surgimento - le-

vando em consideração toda a ambiguidade de qualquer movimento social e contexto reli-
gioso - teve elementos que contribuíram para o desenvolvimento de setores fundamentais da 
sociedade ocidental. Em seus primórdios, o protestantismo foi comprometido com a política 
do seu tempo, o que ocasionou, assim, a recusa por qualquer sistema de governo absolutista. 
Em países predominantemente protestantes, com algumas exceções, na ciência e na busca por 
novas descobertas de conhecimento existia a oportunidade de pesquisas e estudos.2 O protes-
tantismo é fruto da modernidade e seus valores são racionalismo e a epistemologia. No cam-
po filosófico, o tema da liberdade sempre esteve na pauta do protestantismo. Liberdade para 
tolerar o outro e suas opções (John Locke); liberdade de consciência e expressão e o conceito 
de individualidade foram temas frequentes entre os reformadores. A temática da liberdade na 
Reforma foi vista por Georg Hegel como um momento decisivo na história, quando o espírito 
servil dá lugar a um espírito livre.3

O que se tornou o protestantismo em terras brasileiras? O protestantismo por aqui sofreu 
sérias mutações, passando por um processo de desvirtuamento. A capacidade de diálogo, tão 
singular nos primórdios do protestantismo, inclusive sinalizado com o diálogo ecumênico, so-
freu baixas ao longo de sua trajetória, principalmente o segmento surgido nos Estados Unidos.

Uma vez que o protestantismo no Brasil e no continente latino-americano tem sua matriz 
estadunidense, o protestantismo de missão não soube lidar com a brasilidade – sua formação 
cultural e religiosa. Com um discurso exclusivista, teve como resultado o isolamento cultural 
– tornou a igreja num gueto de “salvos e santificados” esperando apenas o céu; o não envolvi-
mento com o tido “mundanismo” é evidência de salvação, daí a completa falta de inserção na 
cultura do país; o discurso hermético – extremamente confessional; a apologética como chave 
hermenêutica para entender os “sinais dos tempos”. Desse modo, o protestantismo se alimen-

2  Surgindo também a cosmovisão utilitarista do mundo e seus recursos naturais, contribuindo para uma visão dessacraliza-
da do mundo. 

3  Cf. ALVES, Rubem. Liberdade e ortodoxia: opostos irreconciliáveis? In. VVAA. Tendências da teologia no Brasil. São Paulo: 
ASTE, 1977, p. 8. 
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ta de disputas com o catolicismo e propaga um ufanismo, sempre atacando os diferentes, ab-
sorvendo a cultura anglo-saxônica e preterindo a brasileira.

O resultado disso é um conjunto de crenças, modismos, ideologias, idiossincrasias que, na 
sua maioria, não contempla o espírito protestante (Paul Tillich). 

Os pressupostos da pós-modernidade têm solicitado uma abertura de diálogo. Quando se 
pensa em pós-modernidade e suas bases – pluralismo e secularismo –, há dois tipos de dis-
curso sendo viabilizado: um de teor apologético e outro de convergência. O primeiro trata de 
importar elementos discutíveis na Europa e nos EUA (ateísmo e evolucionismo) como sendo 
problema também no Brasil e América Latina, não levando em consideração o fato de que o 
continente respira religião. O segmento que procura ler a pós-modernidade e convergir a par-
tir de temáticas relevantes para o contexto são tidos como heréticos e progressistas.  

Faz-se necessário uma leitura pós-moderna da realidade. Assim como o teólogo suíço Karl 
Barth lia a conjuntura do seu tempo, quando assumiu o pastorado em Safenwill, numa mão a 
Bíblia e noutra o jornal,4 se faz necessário buscar parâmetros e ferramentas hermenêuticas 
que possam contribuir para uma reflexão teológica que contemple o contexto atual com seus 
desafios e suas perspectivas.

É tomando como ponto de partida a necessidade de diálogo coerente e de bom senso com 
a cultura pós-moderna, e, entendendo, que o protestantismo de missão não tem, em sua maio-
ria, tido essa preocupação, a não ser defender seus postulados, é que tomo como interlocutor 
o teólogo protestante Júlio Zabatiero e sua reflexão teológica contemporânea que atende, de 
certa maneira, aos anseios e os questionamentos do atual momento da igreja e da sociedade 
apontando ferramentas coerentes com este tempo.  

A teologia canned no protestantismo brasileiro
O protestantismo de missão no Brasil produziu uma reflexão teológica em que aliou a 

conquista da cultura local e a ausência cultural anglo-saxônica. O discurso civilizador estava 
presente na pregação dos missionários que além de passar o Evangelho propagou também à 
ideia de que a cultura anglo-saxônica era a melhor forma de viver e expressar o Evangelho de 
Cristo em terras tupiniquins.5 Por uma questão óbvia, quando se é “evangelizado” a partir de 
pressupostos etnocêntricos, se produziu no País temas teológicos importados e traduziram-se 
textos que refletiam questões que, na sua maioria, não era oportuno por aqui. Os púlpitos ex-

4  Cf. MONDIN, Battista. Os grandes teólogos do século vinte: os teólogos protestantes e ortodoxos. Trad. José Fernandes. São 
Paulo: Paulinas, 1980, vol. 2, pp. 16-17.

5  Cf. WIRTH, Lauri Emílio. Protestantismo latino-americano entre o imaginário eurocêntrico e as culturas locais. In. FERREIRA, 
João Cesário Leonel (Org.). Novas perspectivas sobre o protestantismo brasileiro. São Paulo: Fonte Editorial/Paulinas, 2009, p. 
42.
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ternaram uma teologia branda, sem cor, sem tempero. Importaram-se uma hinologia que não 
atentou para as raízes mestiças do País, ignorando a capacidade de miscigenação que o povo 
brasileiro tem em seus diferentes aspectos.6   

O processo de “evangelização” teve uma conotação imperialista7 que deixou a sua con-
tribuição além de produzir uma visão míope da realidade e da cultura brasileira. Mas essa 
constatação não é de hoje. José Manoel da Conceição, convertido ao presbiterianismo, desde o 
início procurou agregar fé, cultura e raízes brasileiras ao protestantismo na tentativa de ade-
quar os princípios protestantes à mentalidade do povo brasileiro.8 Infelizmente, essa foi uma 
atitude unívoca no protestantismo brasileiro.

No Brasil se pensa teologia a partir de referências externas e importadas.9 A formação teo-
lógica nos principais seminários e faculdades do protestantismo de missão respirou por muito 
tempo - e ainda respira - uma reflexão puritana que tem como compromisso absorver métodos 
hermenêuticos, teologias, liturgias e agenda pastoral do Norte.10 Essa teologia exógena produ-
zida por aqui deixou suas marcas que até hoje sentimos a sua força desde a produção teológica 
até a liturgia. Com essa análise, não pretendo ser considerado xenofóbico por constatar que 
ao invés de se produzir uma teologia que levasse em consideração as características do povo 
brasileiro e seus dilemas, fomentou uma teologia canned que não respondia aos anseios da 
brasilidade e nem mesmo considerava relevante às questões ora levantadas. Fiquemos com 
um exemplo: Teologia da Prosperidade e Missão Integral. 

Começo pela chamada “Teologia da Prosperidade”.

Esta surge nos EUA e seu principal expoente é Kenneth Hagin11 dentre outros. Como toda 
teologia é fruto de uma cultura, a Teologia da Prosperidade não poderia ser diferente. Os EUA 
foram a principal potência responsável pela estabilização econômica do mundo sendo promo-
tores do neoliberalismo econômico depois da Segunda Guerra Mundial. É dentro deste quadro 
que a Teologia da Prosperidade surge. 

No Brasil, a “febre” pegou por volta dos anos 1970. Com a “igreja brasileira” sofrendo pro-
fundas mudanças, os líderes neopentecostais importaram o produto; assimilaram a socieda-

6  Cf. ALENCAR, Gedeon. Protestantismo tupiniquim: hipóteses sobre a (não) contribuição evangélica à cultura brasileira. São 
Paulo: Arte Editorial, 2007, p. 79.

7  Não cabe aqui o julgamento, apenas constatações, até porque os missionários refletiram a sua cultura e sua cosmovisão 
daquela época. 

8  Cf. VVAA. Protestantismo e imperialismo na América Latina. Petrópolis: Vozes, 1968, p. 85. 

9  Em Cristologia Protestante na América Latina: uma nova perspectiva para a reflexão e o diálogo sobre Jesus. São Paulo: 
Arte Editorial, 2011, há uma análise do uso da Teologia Sistemática como legitimadora de dogmas e doutrinas.

10  Cf. SILVA, Geoval Jacinto da. Educação teológica e pietismo: a influência na formação pastoral no Brasil, 1930-1980. São 
Bernardo do Campo: UMESP/EDITEO, 2010, p. 147. 

11  Cf. ROMEIRO, Paulo. Supercrentes: o evangelho segundo Kenneth Hagin, Valnice Milhomens e os profetas da prosperidade. 
6ª ed. São Paulo: Mundo Cristão, 1993, p. 10. 
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de de consumo; adequaram a mensagem ao mercado empresarial e formularam um discurso 
triunfalista repleto de prescrições aos fiéis que desejam progresso financeiro. 

Quanto a Missão Integral, ela teve seu início embrionário no Congresso Mundial de Evange-
lização em Lausanne, em 1974, dando origem ao Pacto de Lausanne, cujo relator foi John Stott, 
eminente teólogo inglês já falecido. O Pacto de Lausanne foi o combustível necessário para o 
que se tornaria a Missão Integral no continente latino-americano. Teólogos como Orlando Cos-
tas, Samuel Escobar e René Padilla formularam uma teologia holística para as necessidades do 
continente.

A Missão Integral fez uma pergunta crucial que teve como consequência uma renovação na 
reflexão teológica latino-americana e um afastamento da teologia norte-americana.12 A per-
gunta foi: o que fazer diante do avanço do capitalismo neoliberal desumano? René Padilla, já 
em Lausanne mesmo, fez duras críticas ao imperialismo norte-americano, propondo, entre 
outras coisas, a rejeição de um cristianismo que carregasse consigo o famoso slogan: american 
way of life.

A Missão Integral olhou para o Reino de Deus e seus valores e procurou implantá-los na 
realidade latino-americana com uma mensagem que fosse “o evangelho todo, para o homem 
todo”; uma evangelização que tenha na sua agenda não apenas o assistencialismo social, mas 
uma postura profética e comprometida com este tempo e que forçasse transformações.

Por uma razão muito simples a Teologia da Prosperidade teve a sua fama, contando com a 
mídia como principal elemento disseminador. 

Outro exemplo de teologia canned é a crescente preocupação com a apologética.

Sabe-se que na história do Cristianismo sempre houve movimentos que reivindicassem a 
“defesa” ou a “proteção” do bom nome de Deus. Todas as vezes que houve um confronto com a 
sociedade e suas formas de conhecimento que a Igreja não tinha competência, ocorreu o cho-
que. Foi o caso de Galileu Galilei que sofreu as investidas da Santa Inquisição por conta de sua 
curiosidade sobre o Universo.

No caso do protestantismo a questão da veracidade é uma preocupação premente. É uma fé 
em busca de conhecimentos absolutos, irrefutáveis. A verdade é uma obsessão, sem ela não há 
fundamentação “protestante”. É tanto que o critério de participação na comunidade é a con-
fissão da reta doutrina,13 o contrário disso provoca ruptura entre o indivíduo e a comunidade 
de fé. Essa ruptura é cruel tanto quanto a Santa Inquisição, só que não há fogo literalmente, 
embora alguns quisessem esse item na disciplina também.

12   Cf. GONDIM, Ricardo. Missão Integral: em busca de uma identidade evangélica. São Paulo: Fonte Editorial, 2010, p. 61. 

13  Cf. ALVES, Rubem. Religião e repressão. São Paulo: Teológica/Loyola, 2005, p. 105-106. 
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O fato é que o conceito de verdade persegue tanto algumas mentes lá do Norte e julgam 
que suas compreensões e inquietações também são de outros aqui do Sul. Obstante a isso, 
esse tipo de raciocínio encontra adeptos no Brasil que passa a transferir toda essa temática 
ao leitor brasileiro. É o que tem acontecido no mercado editorial protestante evangélico que 
tem esmerado em reproduzir a temática da apologética com a proposta de defender a fé cristã 
racionalmente visando, quase exclusivamente, o público acadêmico. 

Em tempos de secularismo e pluralismo religioso, existem alguns caminhos a serem per-
corridos pelas diferentes alas da igreja de segmento protestante. A ala notadamente conser-
vadora (para não dizer fundamentalista) está promovendo através de livros, sites, blogs, encon-
tros e congressos onde se rechaça esse fenômeno com posturas fundamentalistas tendo como 
discurso fundamental a “proteção da igreja”. 

A preocupação teológica é sempre importada e não reflete prontamente o que se está dis-
cutindo aqui. Nesse caso da apologética, percebemos que no Brasil nunca houve - por enquan-
to - uma discussão ferrenha sobre Evolucionismo e Criacionismo. O Brasil respira religião e, 
embora exista, não temos um surto de ateísmo no País, pelo contrário, o que há é uma eferves-
cência religiosa sem conteúdo, nutrindo um relacionamento com Deus com base no “toma lá, 
dá cá”. 

Neste sentido, surge a seguinte pergunta: no atual cenário de secularização e pluralidade 
em todos os sentidos, a postura de enfrentamento e reclusão é a melhor solução para se pen-
sar e dialogar com a sociedade? 

Esses são alguns exemplos de teologia canned que respiramos em terras de “brava gente”.

Por uma teologia autóctone
O anseio por uma teologia autóctone é nutrido por grande parte de teólogos brasileiros e 

latino-americanos que olham para a realidade brasileira e da América Latina e espera que o 
protestantismo de missão tenha voz e condições de oferecer algo que não seja meramente a 
formulação de dogmas e doutrinação. Esta é, por exemplo, a aspiração de Júlio Zabatiero que 
desabafa:

Frustração, pois após quase trinta anos de trabalho teológico e 
missional de várias pessoas em diversos rincões das igrejas evan-
gélicas no Brasil [...] nós ainda temos de nos perguntar “até quan-
do” a agenda de igrejas, movimentos e instituições norte atlânticas 
irão determinar a nossa agenda pastoral, missional e teológica.14

14  ZABATIERO, Júlio. Para uma teologia pública. São Paulo: Fonte Editorial, 2011, p. 13. 
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Júlio Zabatiero não é o único incomodado com uma teologia canned que trabalha em cima 
de preocupações externas. Jorge Pinheiro sente a necessidade de se formular uma teologia 
protestante brasileira que leve em consideração a brasilidade como chave hermenêutica.15 

Para o teólogo batista, muitos se tornaram protestantes sem entender muito bem o motivo. 
Como a produção teológica foi excessivamente importada do Norte, o protestantismo brasilei-
ro se tornou um estranho no próprio ninho.16 Essa dificuldade é evidente na relação que o pro-
testantismo brasileiro de missão tem com a cultura brasileira. Viu no catolicismo um oponente 
e se distanciou da cultura tachando-a como pagã e, em certo ponto, demoníaca.17

O teólogo presbiteriano radicado no Brasil, Richard Shaull,18 pagou um alto preço dentro 
das estruturas políticas da sua denominação por desenvolver uma teologia que fosse aberta 
para a realidade brasileira, principalmente em relação à política. O mesmo aconteceu com Ru-
bem Alves que teve no mestre Richard Shaull o provocador de novos caminhos, ou a troca de-
les, levando a olhar não mais o céus como fim último, mas o mundo e as pessoas.19 As reações 
foram devastadoras tanto para Richard Shaull quanto para Rubem Alves. Ambos passaram 
pelo processo da “Santa Inquisição” e foram banidos da reflexão teológica denominacional. 
Destarte, com todos os embaraços, ambos deixaram um legado extraordinário que superou 
e muito as estruturas confessionais. Contribuíram para uma reflexão teológica com um rosto 
mais brasileiro. 

Dentro desse desejo de fomentar uma teologia nacional, ou que formule algo mais concreto 
com a realidade brasileira, instituições deram a sua contribuição. Entre essas instituições se 
destaca a ASTE – Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos. Com o propósito de pro-
duzir teologia contextualiza no Brasil, a ASTE publicou – e ainda publica, não mais com a mes-
ma intensidade quando no seu início – obras que atendem as necessidades contemporâneas. 
Congressos, debates e simpósios foram financiados pela ASTE com a finalidade de promover 
uma teologia abrasileirada. Há outras instituições que demonstraram empenho para produzir 
teologia no Brasil. É o caso da Fraternidade Teológica Latino-Americana – Setor Brasil. Um 
Boletim Teológico foi produzido na América Latina com teólogos latino-americanos e o Brasil 
contribuiu com autores que popularizaram um pensamento teológico contextualizado. 

Apesar dessas iniciativas, a igreja, de um modo geral, não acompanhou essas reflexões 
produzidas na academia e nos boletins teológicos. A crítica de Júlio Zabatiero ainda ressoa: 

15  Cf. PINHEIRO, Jorge. Deus é brasileiro: as brasilidades e o Reino de Deus. São Paulo: Fonte Editorial, 2008, p. 11. 

16  Cf. ibid., p. 12. 

17  Cf. VELASQUES FILHO, Prócoro. Deus como emoção: origens históricas e teológicas do protestantismo evangelical. In. MEN-
DONÇA, Antonio Gouvêa; VELASQUES FILHO, Prócoro. Introdução ao protestantismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 1990, p. 
100. 

18  Um trabalho que aborda a saga de Richard Shaull e suas vicissitudes teológicas no País: FARIA, Eduardo Galasso. Fé e compro-
misso: Richard Shaull e a teologia no Brasil. São Paulo: ASTE, 2002. 

19  Cf. REBLIN, Iuri Andréas. Outros cheiros, outros sabores: o pensamento teológico de Rubem Alves. São Leopoldo: Oikos, 
2009, p. 28. 
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a teologia que se formula é distanciada da comunidade de fé.20 É justamente na comunidade 
eclesial que a teologia com tempero brasileiro deveria ter o seu espaço. Na ausência desta, rei-
na àquela produzida ainda em lugares onde fé é faith. A observação de Jaci Maraschin continua 
válida: teologia se produz na comunidade de fé. Na experiência do amor pelo outro é que o 
Theós se transforma em logos.21

Teologia e brasilidade: a contribuição de Júlio Zabatiero
Júlio Paulo Tavares Zabatiero é doutor em Teologia pela Escola Superior de Teologia, EST/

IEPG, em São Leopoldo/RS. Sua formação eclesial se deu nas igrejas Batista e Presbiteriana. 
Hoje coordena e leciona em cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade Unida, Vitó-
ria/ES.

A bibliografia de Júlio Zabatiero é extensa e seus trabalhos têm sido na área de Antigo 
Testamento (objeto de pesquisa no mestrado e doutorado em Teologia) e, neste tempo, vem 
pesquisando temas como hermenêutica (precisamente a semiótica) e a relação entre teologia 
e espaço público. 

Aqui interessa a contribuição perspicaz e pontual que Júlio Zabatiero faz do protestantis-
mo de missão e as demandas da contemporaneidade. Ele trabalha questões que a sociedade, 
a ciência e a teologia acadêmica levantam procurando refletir essas questões com um espírito 
de leveza a partir da comunidade de fé, na realidade eclesial. Uma vez que seu pensamento 
não é sistemático, sua contribuição se dá em textos e artigos produzidos em diferentes edito-
ras, tanto católicas quanto protestantes, fazendo uma leitura do atual momento e formulando 
compreensões hermenêuticas que atendam ou dialoguem com os principais temas discutidos 
hoje. Destaquemos dois. 

TEOLOGIA DO E PARA O POVO

Júlio Zabatiero advoga o retorno da teologia na comunidade de fé. Para que se tenha uma 
teologia com as características de nossa terra e nossa gente, é preciso resgatar a noção teoló-
gica da e na igreja. 

Durante boa parte da história da Igreja institucionalizada, a teo-
logia foi distanciada do dia a dia das comunidades eclesiais, dos 
movimentos sociais, da vida, enfim tornou-se prisioneira do dog-

20  Cf. ZABATIERO, Júlio. Para um método teológico. São Paulo: Fonte Editorial, 2011, p. 15. 

21  Cf. MARASCHIN, Jaci. Um caminho para a teologia no Brasil. In. VVAA. Tendências da teologia no Brasil. São Paulo: ASTE, 
1977, p. 143. 
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ma e virou “doutrina”, deixou de ser teologia. No início do mundo 
moderno, a Reforma questionou o aprisionamento da teologia ao 
dogma e propôs um retorno à função teológica edificante, servin-
do como instrumento fundamental para a expansão e o desenvol-
vimento das Igrejas protestantes nascentes. Entretanto, com o 
passar do tempo, a teologia protestante volta a se afastar do dia 
a dia das comunidades, mas desta vez, além de voltar a ser pri-
sioneira da “doutrina”, também se tornou prisioneira do sistema 
acadêmico [...].22

A teologia, segundo ele, terá que mudar seu sistema epistemológico baseado na ciência 
com suas divisões e subdivisões. Os manuais de Teologia Sistemática trabalham com conceitos 
derivados da Filosofia e demais ciências humanas, sendo incoerentes para a igreja e sua fé 
cotidiana.23 Pensando ao contrário disso, Júlio Zabatiero defende um método que tenha quatro 
características para a teologia chegar e ser provocada na vida da gente - edificante: uma teo-
logia que aponte caminhos para o futuro, que seja gestada na comunidade de fé; testemunhal: 
que tenha uma linguagem contemporânea e possa ser voltada para aquelas pessoas que ainda 
não fazem parte da comunidade de fé; profética: que tenha o que dizer à sociedade de maneira 
argumentativa e coerente, fornecendo para a igreja parâmetros para denunciar as estruturas 
que sufocam gente que tem em Deus a sua esperança; cognitiva: é o diálogo com outros sabe-
res a fim de contribuir para a reflexão e não agir apologeticamente.24 Para essa teologia ser 
possível, é preciso superar o modo fundamentalista de interpretar a Bíblia.25 Com a obsessão 
pela verdade, a hermenêutica fundamentalista quer ser ao mesmo tempo contra e a favor da 
ciência, mas não abre mão desta para corroborar seus esquemas doutrinários e textuais. Uma 
hermenêutica que valoriza a experiência de fé no enredo bíblico e procure enxergar no texto a 
dinâmica de uma relação entre Deus e um povo (Israel) e Jesus e seus discípulos (Igreja) se faz 
urgente como paradigma de interpretação. 

ESPIRITUALIDADE ENCARNADA: O COMPROMISSO COM O OUTRO

Outro aspecto da teologia que merece o devido destaque é a espiritualidade, a qual é pa-
tente na matriz cultural e religiosa do povo brasileiro. A espiritualidade que o protestantismo 
forjou é marcada pelo individualismo, uma vez que a noção de indivíduo foi um dos pilares da 
Reforma Protestante. O fato é que se entende espiritualidade no âmbito pessoal e o termôme-

22  ZABATIERO, Júlio. Para um método teológico. São Paulo: Fonte Editorial, 2011, p. 15. 

23  Não que o estudo acadêmico da teologia não seja importante, Júlio Zabatiero questiona a academicidade da teologia que 
não tem eco na comunidade de fé. 

24  Cf. ibid., pp. 17-23.

25  Cf. ZABATIERO, Júlio. Hermenêutica fundamentalista: uma estética do interpretar. In. ZABATIERO, Júlio; SANCHEZ, Sidney; 
ADRIANO FILHO, José. Para uma hermenêutica bíblica. São Paulo: Fonte Editorial, 2012, pp. 107-119. 
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tro mais comum para se “medir” a espiritualidade é a frequência na leitura bíblica, nos cultos 
e a oração diária. Não se concebe uma espiritualidade que tenha dimensões sociais, políticas 
e ecológicas. 

Júlio Zabatiero faz lembrar de que espiritualidade é cristocêntrica, não cabendo à igreja ou 
qualquer instituição denominacional o seu aprisionamento. A igreja anseia por uma espiritua-
lidade comunitária e solidária.26 Onde o outro seja a ponte para ver Deus; a reunião em torno 
da Bíblia seja carregada de entusiasmo comunitário; a oração não seja para buscar “poder”, 
pelo contrário, seja para fortalecimento mútuo e oportunidade de adoração coletiva; que a 
celebração da comunhão (ceia) não seja apenas um acessório do culto, mas uma celebração de 
alegria e louvor pela comunhão dos irmãos.

Considerações finais
A teologia canned não será mais importada quando houver uma reflexão teológica que leve 

em consideração as raízes do povo brasileiro e seu modo abrasileirado de viver. Uma teologia 
que tenha o que dizer a seu povo dentro do seu contexto social, cultural e religioso.

Embora as reflexões de Júlio Zabatiero sejam mais profundas e embasadas teoricamente 
em fundamentos teológicos e filosóficos, aqui apontamos dois aspectos de sua bibliografia 
bem superficialmente, a hermenêutica e a espiritualidade. É preciso começar a pensar teologia 
para gente e seu cotidiano. É necessário forjar uma espiritualidade que tenha como compro-
misso não apenas as paredes de um templo. Eis um desafio. 
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SOARES, AFONSO M. L. INTERFACES DA REVELAÇÃO: PRESSUPOSTOS PARA UMA 
TEOLOGIA DO SINCRETISMO RELIGIOSO. SÃO PAULO, PAULINAS, 2003.

Andrés Torres Queiruga 
Universidade de Santiago de Compostela

O diálogo das relixións converteuse nun dos temas fundamentais do noso tempo: tanto a 
teoloxía como a filosofía da relixión teñen aí un dos seu meirandes desafíos teóricos. En Amé-
rica Latina, ademais, constitúe un agudo, conflictivo e entrañable problema práctico, que non 
só afecta a convivencia de cada día, senón que leva séculos determinando a súa historia e está 
a condicionar de maneira decisiva o seu futuro. No Brasil agudízase aínda máis, se cabe, pola 
intensa presencia do sangue e da tradición africanos: un verdadeiro melting pot, que dalgún 
xeito converte o encontro entre o cristianismo e as tradicións da comunidade afro-brasileira 
nun laboratorio privilexiado. Calquera tratamento enfróntase así a un ensarillado nó de con-
tradiccións teóricas e de cuestións vitais, extremadamente sensibles.

Afonso Maria Ligorio Soares atreveuse co problema. Faino neste libro vivo e apaixonado, 
longamente traballado, que une a implicación emotiva cunha enorme información e un in-
cuestionable rigor intelectual. Elabora unha proposta valente e mesmo arriscada, pois toma 
o problema dunha maneira persoal, sen esquivar puntos moi candentes, que afectan tanto a 
esencia da fe como a súa vivencia persoal e a súa concreción institucional. 

Non oculta en ningún momento a súa tese ou, se se quere, a súa hipótese de traballo: a busca 
dunha nova configuración relixiosa que, sen renunciar á herdanza cristiá, acolla dentro de si, 
en pé de igualdade, os valores relixiosos das tradicións africanas. Na fundamentación opta 
pola categoría de sincretismo e acode de maneira moi preferente á teoloxía do teólogo uruguaio 
Juan Luis Segundo. Como ademais quere escapar dunha consideración puramente abstracta 
ou, en terminoloxía de Segundo, de toda reducción “dixital”, presta unha grande atención á 
historia, trazando un cadro verdadeiramente impresionante da inhumana traxedia da escravi-
tude —non inferior, se non superior, á do Holocausto. Atender a esas tres frontes representa 
unha tarefa de enorme complexidade. Que o autor non só saíse indemne da aventura, senón 
que lograse unha articulación suficientemente clara da súa proposta, constitúe un dos grandes 
méritos do estudio.
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As dificultades eran certamente graves. Empezando pola elección da categoría central. O sin-
cretismo é un concepto de longa historia e non moita aceptación. A etimoloxía de Plutarco (que 
a aplica aos cretenses que, inimigos entre si, se unen fronte ao inimigo común) parece máis 
ben un “mito etiolóxico”; syn-kerannimi (co-misturar) non é seguro; a Synkretisticher Streit do 
protestantismo posluterano resulta moi complexa. En conxunto, na cultura actual, a palabra 
tendeu a tomar a connotación negativa de mistura confusa ou complexo híbrido non verdadei-
ramente sintetizado. Non estou seguro de que Afonso teña razón cando estima que “a palavra 
é hoje ben aceita”. En todo caso, non radica no termo o problema decisivo, e el deféndeo con 
erudición, realismo e tenacidade, facendo ver as súas valencias prácticas e a súa operatividade 
para comprender o aporte das relixións afro-brasileiras.

Tampouco lle facilitou o traballo o ter elixido a teoloxía de Juan Luis Segundo como guía 
principal, un autor que parece pouco indicado para apoiar a súa tese e que incluso en aspectos 
importantes se mostra contrario a ela. El mesmo recoñece que se trata dun autor “elitista”, 
“convencido da superioridade da fe cristiá”, moderno post-ilutrado á busca dun cristianismo 
sen restos de maxia, cunha preocupación apoloxética que mira ante todo á clase media culta.  
Xustamente di moito da seriedade e rigor desta obra o feito de que, sen retirar nunca a súa 
admiración por Segundo, sabe apartarse del cando os argumentos non lle parecen suficientes.

Se esas eran as dificultades, a seu favor tiña, por un lado, o coñecemento circunstanciado e 
profundo das distintas figuras da relixiosidade afro-asiática, das diferentes misturas de tradi-
cións cristiás e africanas, coas conseguintes anastomoses e mesmo fusións de ritos e crenzas. 
Coñecemento non libresco ou puramente teórico, senón cordial e contrastado no contacto di-
recto, na praxis pastoral, sen renunciar á enquisa e ao diálogo. E, por outro, unha teoloxía aber-
ta e fondamente renovada, sobre todo no tema da revelación, lonxe de toda lectura fundamen-
talista dos textos bíblicos ou dunha concepción estática da tradición. Todo iso, enriquecido 
por unha sensibilidade pouco común para as manifestacións literarias e por unha coidadosa 
atención aos avances da epistemoloxía contemporánea.

Impresiona a enorme información acumulada, sobre todo pola amplitude do seu carácter 
interdisciplinar, até o punto de por veces correr o risco de escurecer o fío principal do dis-
curso. Risco do que, con todo, sae airoso o autor, gracias a que a información sempre aparece 
discutida e valorada con tino e, sobre todo, gracias a unha grande claridade expositiva, que 
marca con precisión os pasos do avance e sintetiza nas encrucilladas os trazos principais do 
percorrido anterior. Unido todo a un nada normal dominio da escrita, que nos sitúa ante un 
verdadeiro mestre, avaliado por numerosas publicacións e unha xa longa experiencia docente.

Obviamente, aceptar isto non significa que todos e en todo vaian estar de acordo. Nin — es-
tou seguro — é esa a pretensión do autor. Nese sentido cómpre distinguir con precisión entre 
o fondo da proposta e da súa articulación concreta.
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Respecto do primeiro, o fondo da proposta, que en realidade constitúe claramente a principal 
finalidade do libro, será difícil non concordar co traballo de Afonso Soares e de non lle ficar 
agradecidos polo seu esforzo. El empregou toda a súa lucidez teórica e toda a súa “paixão de 
fundo” para reivindicar a lexitimidade das tradicións afro-brasileiras e o seu dereito a non 
seren suprimidas nin tampouco colonizadas polo cristianismo. Nin elas constitúen por si mes-
mas unha marca de atraso relixioso-cultural, nin o sincretismo afro-católico significa una de-
gradación da vivencia relixiosa, nin toda esa rica herdanza representa unha tabula rasa onde 
se poida escribir con caracteres únicos e excluíntes a mensaxe cristiá. Son, pola contra, unha 
enorme riqueza para todos, aprofundada e garantida polo inmenso drama dun insondable 
sufrimento histórico e carregada de irrenunciables valores ancestrais. Intentar suprimir toda 
esa riqueza, obrigándoa a escolla simplista entre “adaptarse ou morrer”, sería un crime de lesa 
relixión respecto delas e un empobrecemento para un cristianismo actualizado.

Neste sentido, a análise histórica que mostra a superficialidade — e os abusos — dunha 
relixiosidade imposta e non asimilada por culpa dunha “pedagogia apressada”, que levou en 
moitos casos a un “catolicismo prematuro”, constitúe un aviso que non é lícito esquecer. Ollan-
do para a historia, o autor afírmao en expresión enérxica ao mostrar cómo, nos seus defectos, 
o sincretismo afro-católico “nos está dizendo que o pacote apresentado sob a etiqueta de men-
sagem cristã (católica, no caso) foi expulso pelos eméticos culturais autóctones como um corpo 
estranho. Restaram apenas, sob uma capa mágica, alguns sacramentos e sacramentais católicos, 
na medida que estes serviam ao centro catalisador da síntese popular”. Resulta evidente que tan 
só no respecto e na acollida, na preservación do “direito popular á sua experiência religiosa” 
e mesmo á súa “dupla pertença” a ambas tradicións, cabe pensar nunha relación auténtica e 
proveitosa para todos.

Acudindo á idea de “inrelixionación” — que alén da “inculturación”, que acepta a cultura 
do outro, insiste en aceptar a verdade da súa relixión — mostra ademais dous aspectos im-
portantes. Primeiro, que tal relación debe ser recíproca, na que se dá ao tempo que se recibe 
e se recibe ao tempo que se dá, e que polo mesmo transforma fecundamente as dúas tradi-
cións en contacto. Segundo, que nela “é o receptor quem conduz o processo”, de xeito que “a 
resposta criativa da cultura receptora possui uma importância ineludível; pois, no fundo, é a 
única resposta possível”.

Así pois, ao nivel do fondo da proposta o libro resulta de enorme eficacia e presta un ser-
vicio impagable para toda persoa interesada no encontro aberto, fecundo e respectuoso entre 
os dous mundos relixiosos. A cuestión faise distinta cando se chega ao segundo nivel: o da ar-
ticulación concreta. Sería inxenuo pretender aquí unanimidades sen fisuras. Como en toda pro-
posta verdadeiramente seria, o que en definitiva interesa é que abra camiños para o discurso, 
fomente o diálogo e promova a discusión.

Aquí non cabe unha análise detallada, que estaría fóra de lugar. Pero tal vez interese indicar 
algúns puntos que orienten a atención para ese diálogo que, durante a lectura, todo lector ou 
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lectora intelixente establece co autor. Catro me parecen os principais plexos de problemas que 
están en litixio.

O primeiro refírese á elección do “sincretismo” como categoría directiva da súa proposta. Non 
cabe negar o fundado das alegacións. E o autor, como el mesmo di de J. L. Segundo, ten razón 
en non facer “tema da questião dos termos, desde que a proposta hermenéutica seja aceita”. 
Igualmente fai ben en insistir no carácter concreto: non existen nin revelación nin relixión “en 
estado puro”, pois as existentes son xa sempre froito de achegas e encontros múltiples. Estou 
convencido de que a historia fixo e fai que dalgún modo todas as relixións estean incluídas en 
todas e de que desde a formación da Biblia (recórdese a sorpresa do séc. XIX polos descubri-
mentos da Escola Histórica das Relixións) ao noso tempo existe un “ecumenismo en acto”, que 
vai moito máis alá dos avances do ecumenismo teórico.

Con todo, cabe preguntar se resulta tan factible cambiar a semántica dun termo xa moi 
cargado pola tradición, en xeral con connotacións negativas e sometido a tantas discusións, 
que a penas resulta posible atribuírlle un significado unívoco. Por outro lado, abrigo a sospeita 
de que a escolla estivo moi determinada pola contraposición bipolar inculturación / sincretismo, 
cando o autor non dispuña aínda dunha categoría máis adecuada. A inculturación, en efecto, 
corre o risco de non facer xustiza á súa principal preocupación, que é salvar o relixioso —non 
só o cultural— nas relixións, así como de favorecer un tratamento demasiado abstracto do 
problema. En diversos puntos do seu traballo hónrame valorando a categoría empregada por 
min de “inrelixionación”; pero teño a impresión de que lle chegou xa demasiado tarde, can-
do el tiña elaborado o seu pensamento neste punto, sen poder por tanto aproveitar todas as 
súas valencias. Tampouco “inrelixionación” parece un termo especialmente afortunado; pero, 
considerado desde o principio, tal vez lle permitise buscar unha saída máis equilibrada que a 
propiciada por esa dicotomía.

Comprendo que o problema é tan complexo, que ningunha terminoloxía pode pretender 
ser exacta. En lugar de falar de fe sincrética, eu suxeriría ao autor e proporía á discusión do 
lector a posibilidade de ensaiar “fe concreta”, no sentido hegeliano da expresión, é dicir, fe que 
con-cresce na historia, recollendo en síntese viva os diversos factores e descubrimentos que 
nela van acontecendo; ou, tal vez mellor, “fe encarnada”, polo seu avoengo bíblico, que toca o 
cerne mesmo da experiencia cristiá. Dese modo, sería posible recoller a súa preocupación, ao 
tempo que tal vez se evitaría o risco de suxerir algo de ningún modo pretendido polo autor: 
unha simple acumulación ou amalgama heteroxénea.

O segundo plexo de problemas remite ao valor da historia, coa súa íntima repercusión na 
pretensión da definitividade do cristianismo. Tema delicado, e sempre discutible, como o autor di 
desde o comezo do traballo: “Como conciliar o absoluto do Deus que se revela com a inevitável 
relatividade do meio utilizado e de seus resultados?”. Aquí reside tal vez o punto onde, con 
cautela pero con decisión, o autor se afasta máis de Juan Luis Segundo e de min mesmo. E as 
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súas razóns merecen sempre ser atendidas. Sobre todo, en canto no horizonte reflexivo poida 
asomar a posible soberbia do privilexio ou a minusvaloración das outras relixións.

Con todo, creo que o realismo histórico permite unha postura que, sen incorrer fatalmente 
neses riscos, faga xustiza á confesión de Cristo como culminación da revelación para todos, sen 
“eleccións” nin “privilexios” frente aos demais, senón unicamente como mera facticidade his-
tórica. De aí a importancia concedida ao problema do valor da historia. Se na historia hai avan-
ces reais, como, por exemplo, a deslexitimación da escravitude (que Afonso analiza e xulga 
dunha maneira verdadeiramente impresionante); e se — como sucede en todos os campos da 
vida ou do saber — eses avances non son nunca simultáneos, senón que, logrados nun punto, 
se estenden logo aos demais, parece que é preciso admitir o avance e o progreso na historia.

Avance que se dá primeiro dentro da propia tradición relixiosa: tamén nela é sempre un 
quen descobre —o fundador, o profeta, o reformador—, e logo esténdese aos demais. E dáse 
tamén entre as diferentes tradicións. De outro xeito seguiríanse dúas consecuencias funestas: 
1) paralizaríase a historia, pois non serían posibles nin a autocrítica desde dentro nin a críti-
ca dada e recibida desde fóra; 2) criaríase unha insolidariedade de principio, pois non sería 
posible ofrecer aos demais os propios descubrimentos; nin, viceversa, aproveitarse dos seus. 

Certo que as precaucións e a humildade sempre serán poucas neste terreo tan sensible e 
delicado. En primeiro lugar, para non dar sen máis por suposto que o propio descubrimento é 
mellor que o dos outros; ou que o progreso logrado nun punto signifique que todo no sistema 
propio sexa máis avanzado. En segundo lugar, porque se trata dun réxime de gratuidade: des-
cubrir algo de Deus ou da autenticidade humana non dá posesión nin privilexio: o descuberto 
pertence por igual a todos. En terceiro lugar, porque toda realización finita é imperfecta; de 
xeito que calquera relixión ten algo mellor e algo peor que as demais; por iso, sen artificio, 
todos podemos aprender de todos.

Neste sentido creo que é lexítimo —se un está convencido con motivos fundados— defen-
der que en Cristo culminou a revelación divina, en canto que nel se configura unha visión de 
Deus e do ser humano (apoiada no amor e perdón incondicionais e irrestrictos) que non pare-
ce ser superable na historia. O que non implica que a configuración histórica — o cristianismo 
concreto — realice perfectamente esa revelación fundamental, ou que non haxa aspectos e 
dimensións mellor realizados noutras relixións, das que por tanto debe aprender e nas que se 
se pode realizar, dando acaso lugar a novas formas de “fe encarnada” (en clara converxencia 
coa “fe sincrética”). Dese modo pode encontrar o seu lugar adecuado e irrestricto todo canto, 
con acerto e enerxía, o Afonso indica do aporte das tradicións afro-brasileiras.

Moi unido a este plexo e case idéntico con el está o delicado problema da Ilustración e a Mo-
dernidade. Este é seguramente o maior punto de choque con Juan Luis Segundo e para min o 
lugar onde a discusión debería levarse a cabo con máis serena profundidade. O problema, cla-
ro está, non pode ser unha aceptación total e acrítica, nin, menos, a proclama da súa superio-
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ridade indiscutible sobre todos os valores das tradicións africanas. A cuestión decisiva é que 
non parece realista negar que na Modernidade tiveron lugar algúns descubrimentos decisivos 
de valor universalmente humano e por tanto destinados á humanidade como tal. 

Cando se pensa no carácter irreversible de tales descubrimentos e na profunda transforma-
ción que están a producir no cristianismo, sería — polo menos para aqueles que consideramos 
tal transformación como positiva e hoxe indispensable — non só un erro senón seguramente 
unha inxustiza non tratar de a facer productiva tamén para a vivencia afro-brasileira. Outra 
cousa será — e aquí as advertencias do autor deberán ser coidadosamente atendidas — a do 
respecto no ofrecemento, evitando toda “pedagogia apressada”, toda imposición forzada, todo 
menosprezo etnocéntrico ou incluso todo asasinato de valores auténticos.

Isto é tan delicado, que convén insistir en que non se trata, por así o dicir, de xulgar “en 
horizontal” unha relixión (inferior) desde a outra (superior), senón dun problema “vertical” 
que xulga a todas e a todas afecta por igual. En gran parte o cambio/progreso vén dado polo 
cambio/progreso cultural que sitúa a todas as relixións — exactamente igual que sitou á cris-
tiá — ante a tarefa de repensar a propia tradición dentro das novas condicións culturais. Re-
fírome sobre todo ao descubrimento da autonomía da realidade mundana como avance real e 
irreversible. Un avance de enormes consecuencias, que nos obriga a todos a revisar o modo da 
presencia salvadora de Deus, coa eliminación de todo o que se sexa “máxico” ou intervencio-
nismos ultramundanos, sexan de anxos, demonios ou orixás.

O que sucede é que no cristianismo o cambio, a causa da dura crise da Ilustración, está máis 
avanzado (aínda que tampouco totalmente logrado, nin moito menos). Neste senso, negarlles 
aos demais os resultados, sempre que se faga con respecto, como “oferta maiéutica”, podería 
se converter nunha xenerosidade mal entendida, que os privaría dos avances que se cren apro-
piados para un mesmo. Comprendo que, ocupando esta preocupación un lugar central na miña 
teoloxía e ollando a realidade afro-brasileira desde unha perspectiva europea, debo ser moi 
humilde nas miñas apreciacións. Pero desde a miña simpatía cordial e dos meus (poucos, por 
desgracia) contactos coa realidade americana, non podo evitar a impresión de que neste punto 
se xoga unha das bazas máis decisivas para o futuro da relixión.

Quedan finalmente os problemas de epistemoloxía. Aquí a consideración faise máis difícil e só 
caben lixeiras insinuacións. O autor, apoiado no pensamento de J. L. Segundo, pero sen nunca 
se supeditar totalmente a el, realiza un esforzo rexo e sostido de información e repensamento, 
abrindo a consideración a diversas teoloxías e diferentes horizontes de pensamento. Descobre 
así un amplo campo de diálogo, cheo de suxestións e posibilidades. Non vou xa entrar nel. As 
distincións entre fe e ideoloxía, entre fe antropolóxica e fe relixiosa, a atención a unha “eco-
loxía” da mente, resultan, como sempre no teólogo uruguaio, suxestivas e fecundas en moitos 
aspectos. Persoalmente, en lugar de fe-ideoloxía, preferiría falar de fe-teoloxía; e tendería a 
ser máis unitario na consideración das relacións filosofía-teoloxía. A pesar da miña profunda 
afinidade con Juan Luis Segundo, non estou tan seguro de que unha teoloxía verdadeiramente 
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crítica deba ser menos radical do que a filosofía, limitándose a chegar tan só ao que din as 
testemuñas da fe, sen poder acceder ao inicio, é dicir, á mesma experiencia orixinaria na que 
esas testemuñas apoiaron a súa palabra (igual que a “maiéutica”, coa que concorda, tamén o 
“aprender a aprender” de Segundo apontan nesta dirección).

Pero resulta obvio que todo iso remite a unha ampla tarefa de futuro, na que ao autor lle 
corresponderá de seguro un rol moi importante. Como esta miña apreciación resulta xa longa 
en demasía, mellor será deixar o lector ou a lectora co gozo da propia discusión ante un libro 
cheo de entusiasmo cordial, de preocupación práctica e de inacabables suxestións intelectuais. 
Un libro que, como dos grandes símbolos dixera Kant e repite Ricoeur, “dá que/qué pensar”. 
Desde logo, cabe asegurar que ninguén vai ficar indiferente ante unha lectura que remove moi-
tos tópicos e conmove algunhas certezas que parecían obvias e definitivamente adquiridas. 
O tema non seguirá a ser o mesmo despois deste estudio. Eu, polo menos, debo confesar que 
aprendín moito, e seguirei a meditar o aquí lido e estudiado.
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BRUNNER, EMIL. DOGMÁTICA. TRAD. DEUBER DE SOUZA CALAÇA. SÃO PAULO:  
EDITORA CRISTÃ NOVO SÉCULO, 2004. V. I: A DOUTRINA CRISTÃ DE DEUS. 464pp.

Julio Fontana*

Heinrich Emil Brunner nasceu em 23 de dezembro de 
1889, em Winterthur, na Suíça. Realizou seus estudos li-
ceais em Zurique1, formando-se em 1908. Depois, dedicou-
-se aos estudos teológicos, primeiro em Zurique, depois em 
Berlim e New York e, finalmente, de novo, em Zurique, onde 
obteve o doutorado em teologia em 1913. De 1926 até sua 
morte (1966), foi professor de teologia em Zurique.2 Tam-
bém dedicou grande interesse à ação pastoral e missioná-
ria. Durante muitos anos, lecionou psicologia pastoral. Es-
creveu volumosos livros sobre problemas morais e sociais. 
Meditou longamente sobre as relações entre teologia e filo-
sofia, entre fé e ciência. Também sentiu vivamente os pro-
blemas políticos de nossa época. Brunner fez sentir sua in-
fluência mais no exterior do que em sua própria pátria. O 
seu perfeito conhecimento da língua inglesa favoreceu a 

penetração do seu pensamento no mundo anglo-saxão. Todas as suas maiores obras, escritas 
originalmente em alemão, foram prontamente traduzidas em inglês. Juntamente com Karl 
Barth lançou as bases da teologia dialética, que procurou corrigir as aberrações racionalistas 
do protestantismo liberal, repelindo todas as pretensões apresentadas pela razão no campo 
teológico através da filosofia, da psicologia, da história e da ciência, aceitando incondicional-
mente a “alteridade” absoluta da Palavra de Deus.

Que é dogmática? No campo da doutrina, a Igreja cristã sempre reconheceu uma dupla 
tarefa: uma concernente à própria Igreja; a outra concernente ao mundo exterior, o mundo da 
dúvida e da descrença. Embora, nos dias atuais, o conflito com os incrédulos e as falsas ideolo-
gias pareçam mais urgentes, a primeira tarefa é sempre fundamental. Pois como a Igreja pode 

*  Estudioso da Bíblia, funcionário público, reside no Rio de Janeiro. Colaborador das revistas Inclusividade, do Centro de Estu-
dos Anglicanos, e Ciberteologia, de Paulinas Editora.

1 Ministrou por um ano cursos de teologia em Princeton (1938-1939) e depois ensinou teologia no Japão por dois anos 
(1953-1955).
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fazer justiça ao seu chamado missionário num mundo não-cristão se ela mesma não tem clare-
za a respeito do conteúdo da mensagem? Ao longo de sua história, a Igreja cristã refletiu muito 
a respeito da base, sentido e conteúdo da mensagem que recebeu — e está comprometida a 
proclamar. Esse processo de reflexão é o que pretendemos por “dogmática” (p. 7).

Por que estudar dogmática? A dogmática não é a Palavra de Deus. Deus pode fazer sua 
Palavra triunfar no mundo sem a teologia. Mas numa época em que o pensamento humano 
está muitas vezes tão confuso e pervertido pelas idéias e teorias extraordinárias, entretecidas 
pela própria mente dos seres humanos, é evidente que é quase impossível preservar a Palavra 
Divina sem o esforço intelectual apaixonado para repensar seu sentido e seu conteúdo (p. 7).

Quem deve estudar dogmática? O cristão simples, é verdade, pode entender e preservar a 
Palavra de Deus sem a teologia; mas aqueles cristãos que estão envolvidos com o pensamento 
de sua época e que, como filhos de sua geração, estão profundamente influenciados por essas 
correntes de pensamento num esforço inclusivo, repensar o que foi “dado” à fé é absolutamen-
te indispensável (p. 7).

A dogmática de Brunner está subdividida em três blocos: O primeiro estuda as bases e a 
tarefa da dogmática; o segundo a natureza de Deus e seus atributos; e o terceiro a vontade de 
Deus.

Do primeiro bloco podemos levantar inúmeros pontos importantes estudados pelo autor, 
mas creio que o principal seja o que chamam de doutrina do ponto de contato. Brunner acha 
que a revelação não foi dada por Deus apenas ao hebreu, mas aos seres humanos como um 
todo, a Adão. Assim, Deus ter-se-ia revelado à humanidade no ato da criação. Como ele ex-
plica isso? A revelação em Jesus Cristo e a revelação na palavra profética são históricas. Essa 
revelação histórica, entretanto, pressupõe uma revelação pré-histórica. Por quê? A revelação 
na história é retrospectiva em seu caráter. Não é dirigida a um vazio no ser humano, mas a 
uma falsa “plenitude”. Não aponta para um ser ignorante, portanto inocente, mas para uma 
criatura culpada, consciente de tudo quanto não está certo consigo. Numa palavra: é dirigida 
ao ser humano pecador. Mas pecado, como rompimento da relação entre Deus e o ser humano, 
pressupõe uma relação com Deus que precede tal ruptura, e um conhecimento de Deus que foi 
dado com essa relação, isto é, uma revelação original (pp. 32s). Brunner está correto. O que ele 
chama de revelação original podemos chamar de consciência. A consciência de todos os seres 
humanos carrega, mesmo que ofuscada pela queda, a revelação divina. Isso Paulo fala em Rm 
2,14s:

De fato, quando os gentios, que não têm a Lei, praticam natural-
mente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora 
não possuam a Lei; pois mostram que as exigências da Lei estão 
gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua 
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consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defen-
dendo-os.

Em outra obra sua, Revelação e razão, Brunner diz:

Que no ser humano exista um ponto de contato para a graça divi-
na da salvação é algo que não pode ser contestado por ninguém 
que reconheça que nem as pedras, nem os troncos de árvore, mas 
apenas os sujeitos humanos, podem receber a Palavra de Deus e 
o Espírito Santo. O ponto de contato é evidente: é a imago Dei for-
mal, que não foi retirada nem mesmo ao pecador, o ser humano do 
homem, a sua humanitas, com seus dois momentos característicos: 
a capacidade de receber a Palavra de Deus e de ser responsável 
por ela. O fato de que o ser humano é um ser apto a receber a Pa-
lavra, de que ele e só ele é um ser capaz de receber a Palavra de 
Deus, não lhe foi retirado, nem mesmo pelo pecado. Só que essa 
“receptividade” não deve ser entendida em sentido material. Com 
efeito, ela nada diz quanto ao dizer sim ou não à Palavra de Deus. 
Mas é, simplesmente, a aptidão formal ao “interpelar”.

Essa doutrina fez chover acusações de heresia sobre Brunner. Barth e outros teólogos pro-
testantes viram nela um retorno à posição católica e tomista da teologia natural.

No segundo bloco, Brunner estuda a natureza de Deus e seus atributos. Desse bloco irei 
ressaltar sua análise sobre o amor de Deus. A afirmação “Deus é amor” aponta para o coração 
da mensagem do Novo Testamento, do Evangelho cristão. Brunner chama nossa atenção para 
o fato de, como no Novo Testamento tudo gira em torno do amor de Deus, no Antigo tudo gira 
em torno de sua santidade. O que a santidade de Deus tem a ver com o seu amor? Qual é a rela-
ção entre essas duas naturezas? A santidade gera distância, mas o amor gera comunhão. A san-
tidade erige barreiras, o amor irrompe por meio delas. A santidade é a vontade que sustenta 
seus direitos, e reivindica glória, reconhecimento, soberania. O Deus santo fala assim: “Desejo 
ter tudo para mim mesmo; reclamo todas as coisas para mim”. Mas o amor é o oposto de tudo 
isto. O amor diz: “Tudo para você e nada para mim”. Amor é rendição, sacrifício, renúncia das 
próprias pretensões, serviço. A questão, então, é essa: como podem existir as duas coisas ao 
mesmo tempo? Não existe um risco de, se abraçarmos a ambas, pela afirmação de que ambas 
são natureza de Deus, nossa idéia de Deus poder ser infectada com um elemento de tensão que 
deve, inevitavelmente, destruir sua unidade? Brunner responde que, antes de tudo, devemos 
reconhecer que a santidade é a pressuposição do amor que se doa livremente. Apenas aquele 
que nada deve ao ser humano, porque é Criador e Senhor, em cuja presença todo ser humano 
pretende estar sossegado, porque tudo desde o princípio pertence a Deus, pode amar real e ge-
nerosamente. Assim, então, também o veredicto de Deus sobre o ser humano pecador, a saber: 
que ele é um inimigo seu, um rebelde, alguém que é ímpio, é a pressuposição desse amor mais 
elevado, que ama o pecador e concede a paz ao rebelde. Alguém que é pecador levando em 
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consideração a vontade santa de Deus, que foi condenado pela santa Lei de Deus, é o indivíduo 
cujo pecado é perdoado, e a quem favor e graça são livremente doados. Apenas onde a santida-
de de Deus e o juízo sobre o ser humano, que é seu resultado necessário, são levados a sério, 
podemos começar a perceber a insondável natureza do amor perdoador de Deus, e assim pode 
o amor ser compreendido como Agape (pp. 248s). Mas a relação entre santidade e amor ainda 
é mais íntima. Já vimos que a santidade contém um duplo movimento para longe de Deus, pois 
ele é santo — e de atração a ele, pois ele é amor. Como o santo, Deus deseja que sua santa von-
tade seja realizada na totalidade de sua criação humana, pelo fato de que seja obedecido livre 
e voluntariamente. Assim, Deus deseja que a criatura se torne cheia de sua própria natureza 
— que é o mesmo como seu desejo de partilhar a si mesmo, seu amor. A santa vontade de Deus 
é cumprida na criatura em perfeita comunhão com ele, o santo, e no seu amor. A lei perfeita de 
Deus é apenas realizada onde seu amor abate toda resistência, e onde seu próprio amor flui de 
volta para ele dos corações do seu próprio povo. Apenas no fato de que Deus se dá totalmente 
em seu Filho, aqueles que são seus tornam-se totalmente sua propriedade. Assim, a santidade 
funde-se no amor, assim se tornam completos.

No terceiro bloco, Brunner aborda o tema da vontade de Deus. Vale, aqui, trazer a sua dis-
cussão sobre o problema da dupla predestinação. O autor diz que é particularmente impor-
tante para o teólogo reformado vir a termos com este problema, porque durante séculos essa 
doutrina tem sido considerada como doutrina típica das igrejas reformadas, não apenas em 
contraste com a doutrina da Igreja Católica, mas também com aquela das igrejas luteranas. É 
verdade, é claro, Lutero, em seus primeiros dias, e especialmente em sua controvérsia com 
Erasmo, defendeu tal doutrina, mas, depois, sem, explicitamente, renunciar a tal visão. Deixou 
de adotá-la na prática. Possivelmente, porque não estava plenamente consciente da extensão 
à qual sua visão mudara. Estimulou as pessoas a não devotar muita atenção ao tema da pre-
destinação. Em certo grau, portanto, seus sucessores estavam justificados em apelar para seu 
exemplo quando se esforçavam para contestar o ensino de Calvino, o qual, unido com Zwinglio, 
contém a mais cruel declaração da idéia da dupla predestinação. Por outro lado, o veredicto 
da história, a saber: que na teologia reformada a doutrina da dupla predestinação é o “dogma 
central”, deve ser modificado, ao menos para tal visão. Brunner ressalta, também, que as idéias 
de dupla predestinação de Zwinglio e Calvino são distintas. Assim, o autor passa a analisar a 
posição de Zwinglio. A doutrina da predestinação de Zwinglio é apresentada, principalmente, 
em seu grande sermão, De providentia, pregado em Marburg. Seu ponto de partida mostra que 
aqui estamos lidando com a filosofia especulativa, não com teologia cristã. Esse ponto de parti-
da, do qual tudo que segue é desenvolvido, é a idéia de Deus como o summum bonum. Esta idéia 
não pertence à concepção de Deus e à revelação, mas àquela da especulação platônica. Isso o 
leva ao panteísmo, como podemos ver nas suas declarações: “Desde que há apenas Um, que é 
Incondicionado, não pode existir Outro... Disto segue... na visão do Ser e da existência que tudo 
deve, sem dúvida, ser divinizado; pois essa é a natureza de todas as coisas”.
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Depois disso, a doutrina da predestinação desenvolve-se inteira e completamente, como foi 
inevitável, fora da doutrina de Deus como a Causa única de tudo o que acontece. Nem mesmo 
a idéia do Mal afugenta Zwinglio desse argumento de “mentalidade tacanha”. Pois ele diz que, 
se um ser humano comete um crime, como nós o chamamos, essa é uma expressão imprópria. 
Pois aqui Deus está agindo, só podemos chamar sua ação de “crime”, visto que não está sob a 
autoridade da lei. Se Deus é a causa do pecado, e da condenação que isto incorre, então muito 
mais ele é a causa do Bem, e da salvação, para a vida eterna. Então, tudo é determinado na 
vontade de Deus. Brunner, diante do que foi exposto, comenta que

tudo isso nada tem a ver com a teologia cristã, mas é uma metafí-
sica racional, parcialmente estóica em seu caráter, e parcialmente 
neoplatônica. A doutrina de Calvino sobre a predestinação é total-
mente diferente, tanto em seu caráter como em sua origem. Não 
possuo especo para mostrar a doutrina da predestinação de Cal-
vino, entretanto devo lembrar que a Bíblia não contém a doutrina 
da dupla predestinação, embora uns poucos textos isolados pare-
çam concluí-la. A Bíblia ensina que toda salvação esta baseada na 
eleição eterna de Deus em Jesus, e que essa eleição eterna advém 
total e inteiramente da soberana liberdade de Deus. Mas onde 
quer que isto aconteça, não há menção de um decreto de rejeição.

Essa Dogmática de Brunner é um material valiosíssimo para cristãos, seminaristas e teólo-
gos. Brunner é um teólogo muito coerente e objetivo. Sua explanação é clara e de linguagem 
acessível. Apesar de a obra ser de grande valia, a Editora Cristã Novo Século lançou o livro com 
erros evitáveis: inúmeros erros ortográficos, termos em latim não traduzidos, ausência de um 
índice temático, entre outras.


