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Editorial

A edição de primavera da Ciberteologia segue comemorando, com teólog@s das mais di-
versas igrejas, o clima de retomada das intuições do Concílio Vaticano II no seio da Igreja ca-
tólica. E desejando vida longa e frutuoso pontificado a Francisco, bispo de Roma, destaca para 
noss@s ciberleitor@s os principais trabalhos deste número.

A seção de ARTIGOS está bastante rica neste último número do ano. Para abri-la, um texto 
em espanhol do professor da Universidade de Sevilha, José Manuel Panea Márquez, intitulado 
Juan Luis Vives: Justicia para los pobres. Segundo o autor, Vives (1492-1540) fez do tema da 
pobreza um motivo para refletir sobre a justiça. Os pobres de ontem e de hoje vivem à margem 
de tudo; são muitas vezes os grandes ignorados, até pela teoria. Márquez escreve motivado 
pela seguinte questão: “Que contribuição traz Vives para a construção de uma cultura em favor 
dos pobres hoje, assumindo o fato inegável de que a pobreza continue sendo um dilacerante 
drama individual e social?”.

Em Direito e cristianismo: novos parâmetros jurídicos para atualidade, Débora da Silva Leite 
e Aline Rodrigues da Silva refletem sobre a influência cristã do direito romano aos dias atuais. 
Influências estas que, segundo as autoras, teriam contribuído para o surgimento de uma teoria 
dos direitos humanos. O próximo trabalho, A (in)sustentabilidade da vida humana num mundo 
sem fé, de Anderson Clayton Pires, sugere que a noção de progresso civilizatório trouxe muitos 
problemas para o mundo contemporâneo. Ao buscar identificar o “espírito desse tempo” (Zei-
tgeist), nomeado de neomodernidade neste artigo, ele conclui que nele se institui uma civiliza-
ção da morte, na qual a desconfiança psicótica tem caracterizado o olhar das pessoas entre si e, 
também, para um mundo no qual se vislumbra uma franca decadência moral das instituições 
existentes em geral. A glamorização do belo e do prazer tornou a intolerância uma marca de-
terminante dos processos sociointerativos. Por isso, os relacionamentos se tornaram mais frá-
geis e descartáveis. Sendo assim, conclui o autor, a vida humana destituída de encanto, nesse 
mundo das experiências vividas e significadas negativamente, se torna uma vida insustentável. 

Sabedoria e revelação: apontamentos sobre as origens da “cultura” cristã é o artigo de Élcio 
Verçosa Filho, que estuda um importante fundamento na constituição da teologia da história 
do cristianismo patrístico: a ideia de educação providencial da humanidade e algumas noções 
correlatas, como revelação, sabedoria e areté, investigando as suas origens no ideal grego de 
Paidéia ou formação do homem – a acepção original do nosso conceito de “cultura”. Seu ob-
jetivo é contribuir para um entendimento mais preciso do sentido de termos como “história”, 
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“teologia”, “educação” e “cultura” na obra dos primeiros autores cristãos (especialmente os 
padres gregos), de Irineu de Lyon a Gregório de Nissa.

Robson Stigar e Vanessa Roberta Massambani Ruthes compartilham conosco, em seu tra-
balho Para uma relação entre a Lectio Divina e a espiritualidade Mariana, algumas intuições 
sobre como a espiritualidade da Lectio poderia se ter feito presente e contribuído na formação 
de Maria, a primeira discípula. Querem sugerir que esse tipo de espiritualidade foi relevante 
na experiência mariana de Deus. E Rafael Lopez Villasenor, em As práticas religiosas no cibe-
respaço: nova fronteira religiosa, pergunta-se a respeito da viabilidade de se praticar religião 
online no sentido de uma experiência profunda. E levanta a hipótese de que as práticas virtuais 
afetam a realidade social e religiosa, tendo por consequência o crescimento de uma religiosi-
dade desvinculada das instituições religiosas, numa nova fronteira religiosa no ciberespaço 
individualista.

Finalmente o artigo Da Igreja do povo à Igreja do capital: como as decisões teológicas podem 
influenciar na sustentabilidade, de Diego de Oliveira Silva, estuda os fundamentos da cultura 
ocidental moderna, as formas com as quais lida com a questão da sustentabilidade, bem como 
as maneiras de se garantir a preservação ambiental em todas as suas vertentes. Objetiva, ain-
da, analisar as formas como o senso comum pode influenciar nessa busca pela sustentabili-
dade e a maneira como as decisões teológicas podem intervir na busca pelo senso comum e, 
consequentemente, pela sustentabilidade. O autor entrevê a influência das decisões teológicas 
na busca pela sustentabilidade.

Na seção de NOTAS, o leitor poderá encontrar uma reflexão de Paulo Tiago Cardoso Campos, 
Jesus e a moderna economia: notas sobre o conceito de externalidade. Seu objetivo fundamental 
é apresentar algumas ideias para destacar o conteúdo econômico contido na mensagem de 
Jesus. E, além disso, dois belos aperitivos do que vem vindo por aí nos próximos lançamentos 
de Paulinas Editora: o Prólogo a “Eu e Deus”, best-seller do filósofo e teólogo italiano Vito Man-
cuso, cujo subtítulo, bem sugestivo, promete ser um “guia para os [cristãos] perplexos” deste 
século; e ainda, o Prefácio que Josef Sayer escreveu para a obra “Ao lado dos pobres: Teologia da 
Libertação”, de Gustavo Gutiérrez e Gerhard Müller. Segundo Sayer, que também é presidente 
da Obra Assistencial Misereor, a obra esclarece o papel da Igreja e da teologia na época de uma 
globalização de estilo neoliberal, fixada unilateralmente no aspecto econômico. Com a queda 
da cortina de ferro e a derrocada das ditaduras comunistas, muitos profetizaram a vitória defi-
nitiva do capitalismo. Contudo, essa abrangente globalização unilateralmente econômica deve 
ser iluminada e avaliada à luz dos princípios da justiça social. Nesse contexto, deve-se atentar 
especialmente para a opção preferencial pelos pobres e a análise da realidade à luz da Bíblia. 
Nisto se fundamenta o princípio de uma teologia cristã hodierna da libertação.

Enfim, desfrutem do presente e aproveitem para encerrar o ano de 2013 com boas refle-
xões e instigantes intuições de noss@s articulistas. E feliz entrada em 2014 para tod@s!

Afonso M. L. Soares, editor
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Juan Luis Vives: justicia para los pobres

José Manuel Panea Márquez1

Resumen: Juan Luis Vives (Valencia 1492, Brujas 1540), hizo del tema de la pobreza un 
motivo para reflexionar sobre la justicia. Los pobres – de ayer, y de hoy – viven en los márge-
nes de todo; son muchas veces los grandes ignorados, incluso por la teoría. Sin embargo, Luis 
Vives afronta filosóficamente su problemática, individual y social, en pleno siglo XVI. Los mo-
tivos por los que escribe Vives, a nuestro juicio, están claros: su indignación ante el abandono 
– individual e institucional – que padecen los pobres. De manera que a nuestro entender, De 

subventione pauperum obedece fundamentalmente a la necesidad de reparar semejante ina-
ceptable injusticia. ¿Qué puede aportar Vives en la construcción de una cultura en favor de los 
pobres hoy, asumiendo el hecho innegable de que la pobreza sigue siendo en la actualidad un 
lacerante drama individual y social?
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“En el Deuteronomio habla así el Señor: No faltarán pobres  
en la tierra de tu morada, por eso te mando que abras  

tu mano al necesitado y al pobre, que vive contigo en la tierra”  
(Vives, De subventione pauperum, Libro I, Cap. X, )2

Por definición, los marginados, los que están en las márgenes, o más allá de todo, suelen ser 
también los olvidados del pensamiento. Y que alguien se ocupe de los excluidos, y más en la fi-
losofía del siglo XVI, no deja de ser un motivo de interés. Juan Luis Vives (Valencia 1492, Brujas 
1540) les dedicó una obra importante, De subvenione pauperum, que, junto a De communione 

1 Universidad de Sevilla.

2 Todas las citas de J. L. Vives tienen como base la edición digital de sus Obras completas, a cargo de la Biblioteca Valenciana 
Digital. Francisco Calero, editor y traductor del De subventione pauperum. Sive de humanis necessitatibus. Libri I-II, aclara en 
nota que se basa en la edición crítica de C. Matheeusen y C. Fantazzi, y también en las notas de Juan Moyard de su segunda 
edición. 
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rerum expresa su pensamiento social. ¿Qué le lleva a este valenciano tan europeo,3 afincado en 
Brujas, a escribir Del socorro de los pobres? Pero no es un trabajo de historia el que aquí se pro-
pone, sino de filosofía. Así que nuestra pregunta podríamos formularla: ¿qué razones le llevan 
a Vives a escribir una obra como De subventione pauperum? ¿Qué pretendían? Y tales razones, 
más allá de los contextos en los que un día se gestaron, ¿tendrían todavía hoy vigencia?

Las teorías nunca nacen en el vacío. Es evidente que hablar de derechos humanos hoy pre-
supone largos años de historia de los movimientos sociales, pero también de las ideas. Y los 
conceptos se van forjando lentamente, con el paso de los años, en la medida en que se va 
gestando una sensibilidad nueva que dará a luz a nuevas cuestiones. Pero los problemas se 
complican y matizan, según las experiencias que les preceden. En tal sentido, creemos que las 
reflexiones de Vives han sido y son importantes para ir conformando el tejido para una cultura 
de los derechos humanos, en la que hemos de seguir trabajando. Y de aquí lo esencial de la me-
moria, de la búsqueda retrospectiva de aquellos entramados de pensamiento y realidad que 
han ido conformando nuestro presente. Somos lo que somos en gran medida por los que nos 
precedieron. De manera que es preciso reconstruir la memoria y traerla a nuestra actualidad, 
recuperar aquellas ideas que un día surgieron, fruto de un determinado contexto histórico, 
biográfico, social y político, pero que siguen hablándonos hoy. Porque, sin duda, J. L. Vives es-
cribe en un momento personal muy concreto, y con unas circunstancias muy particulares de la 
ciudad en la que vive, Brujas, mientras redacta De subventione pauperum entre mayo de 1525 
y enero de 1526, entre las que podríamos recordar que nada más verse publicado se encon-
tró con la resistencia del obispo de Sarepta.4 Todos estos detalles del momento son, sin duda, 
importantes. Sin embargo, el valor que tiene leer hoy a Vives no es sólo histórico. Lo que nos 
atrae hoy, en un trabajo filosófico como el nuestro, más allá de la mera reconstrucción de su 
pensamiento, es rastrear las razones que en su día diera Vives, y que habrían podido traspasar 
los contextos históricos, biográficos y culturales, haciendo de tales ideas un material impres-
cindible para enriquecer nuestra reflexión hoy acerca de los derechos humanos y el problema 
de la justicia.

Los motivos por los que escribe Vives, a nuestro juicio, están claros: su indignación ante la 
injusticia en la que malviven los pobres. De manera que a nuestro entender, De subventione pau-

perum obedece fundamentalmente a la necesidad de reparar una injusticia inaceptable: dejar a 
los pobres en una situación de abandono tanto individual como institucional. Por ello escribe la 
obra y la dedica a los burgomaestres y al Consejo municipal de Brujas. El problema de la pobreza 
exige una respuesta pública, no sólo privada, aunque también, pues Vives no desaprovecha nin-

3 Cfr. Bataillon, M., Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, México, F.C.E., 1a reimp. 1979, pp. 77. 
Para un excelente resumen y contextualización del pensamiento de Vives, y el posterior desarrollo y discusión del mismo en 
autores como Soto, Robles, Giginta y Pérez de Herrera, cfr. Abellán, J., Historia crítica del pensamiento español. La edad de Oro 
(siglo XVI). Vol. 2, Barcelona, Círculo de Lectores, 1992, Cap. VI, “La gran figura del Renacimiento filosófico: Juan L. Vives”, pp. 
127-144. Para un estudio del contexto histórico y cultural de su tiempo, Cfr. Fontán, A., Príncipes y humanistas. Nebrija, Eras-
mo, Maquiavelo, Moro, Vives, Madrid, Marcial-Pons, 2008.

4 Cfr. Bataillon, M., Erasmo y el erasmismo, Barcelona, Crítica, 1977, p. 182.
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gún frente de actuación contra aquélla; tal parece ser el mensaje ético y político del escrito de Vi-
ves. No podemos dejar a los pobres al capricho de la caridad de los individuos, por más que Vives 
tratará por todos los medios de mover a las personas hacia el compromiso generoso, ocupando 
una parte considerable de su obra, sino que además es el municipio quien tendrá que asumir el 
problema de los pobres como una cuestión pública, y no dejarlo a merced de las voluntades pri-
vadas. Aquí estaba, sin duda, parte esencial de la novedad de su propuesta.

Tiene razón Marcel Bataillón cuando afirma que J. L. Vives tuvo mucho cuidado de diferen-
ciar el problema de la mendacidad en general de la mendacidad de las órdenes mendicantes.5 
Pero tiene mucha razón también Francisco Calero cuando subraya la valentía de Vives al soste-
ner abiertamente que los bienes de los obispos y de los sacerdotes pertenecían en su origen a 
los pobres, y que con sus riquezas bastaría para solucionar las necesidades de los indigentes.6 
¿Es el lacerante contraste entre la carencia extrema del pobre frente a la opulencia del clero lo 
que mueve al humanista Vives a lanzar sus dardos contra semejante situación? Que los prota-
gonistas de muchos de sus críticas sean los integrantes de la jerarquía de la Iglesia no debería 
hacernos perder de vista la razón fundamental, más allá de quiénes sean los protagonistas 
concretos de la historia: es, más bien, el injusto abismo entre pobreza extrema y opulencia lo 
que remueve la sensibilidad de Vives, y le lleva a empuñar la pluma y escribir el De subventio-

ne pauperum. ¿Por qué unos tienen que llevar una vida regalada, nadando en la abundancia, 
mientras otros consumen sus días en la penuria de una miseria escandalosa? Aunque el de-
bate se centra en la ciudad de Brujas, los términos del problema son sin duda trasladables a 
nuestros escenarios actuales, en pleno siglo XXI, donde la pobreza sigue siendo un verdadero 
escándalo en todo Estado, a escala local y global.

Por otra parte, como nos recuerda F. Calero, había una razón circunstancial que podía mo-
tivar el escrito. Había una nueva mentalidad sobre el problema de la mendacidad que estaba 
recorriendo Alemania, los Países Bajos, Inglaterra y España. El mismo Erasmo había escrito, 
dos años antes, el Diálogo de los mendigos, donde se recoge dicha mentalidad.7 Y en esta obra 
ya se habla de que pronto no se permitirá que los mendigos vayan de una ciudad a otra, sino 
que cada ciudad podrá albergar sólo a sus propios mendigos. No cabe la hospitalidad para el 

5 Cfr. ibid., p. 183.

6 Cfr. Calero, F., Introducción al De subventione pauperum, op. cit., “El pensamiento social de Luis Vives”, p. 15.

7 Cfr. Calero, F., ibid., p. 18. Para un estudio extenso, minucioso y completo del contexto histórico, social y cultural de Vives, 
cfr. Moreno Gallego, V., La recepción hispana de Juan Luis Vives, Biblioteca Valenciana, Colección Duque de Calabria, Generalitat 
Valenciana, 2006. Erasmo es pionero en la nueva concepción intelectual de la pobreza como perniciosa socialmente, tal como 
se recoge en su Diálogo de mendigos (1524), y anteriormente en su Enchiridion o Manual del caballero cristiano (1503), en el 
que la mendacidad es sinónimo de ociosidad, aunque también critica al opulento por su falta de virtud. Para Moreno Gallego, 
Vives no sólo será original en el enfoque de la pobreza, sino que se nos mostrará como plenamente actual. Vives aspiraba a 
la supresión de la mendacidad mediante la integración. Su obra causó impacto, y fue atacada en 1562 por Gilles Wyts, y en 
1564 por fray Lorenzo de Villavicencio, quien acusa a Vives de intromisión civil en terrenos eclesiásticos como la beneficen-
cia. Villavicencio, confesionalista y censor, consideraba que el municipalismo defendido por Vives implicaba una herejía de 
tufo luterano, pues la beneficencia ya no estaba en manos del poder eclesiástico, sino del Consejo municipal. También resulta 
novedosa la atención a los niños, que carecían de valor y estima en la época. Del mismo modo, sus ideas sobre la integración 
de los discapacitados, o la dignificación del trabajo manual, en modo alguno servil. Cfr. Moreno Gallego, pp. 446-450.
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extraño, es lo que viene a decirse. Además, la mendicidad es nido de delitos, por lo que hace 
más recomendable dicha política. Estas ideas las conoce Vives, y habrá que ver cómo se posi-
ciona ante las mismas.

Ante el problema de la pobreza, Vives se decanta por una solución mixta, tradicional (be-
neficencia privada) e innovadora (beneficencia pública). Pero nos interesa mucho destacar 
también sus esfuerzos por cambiar la mirada, la perspectiva que habitualmente se tiene sobre 
los marginados, y particularmente sobre los pobres. No quiere Vives que nos quedemos en 
la exterioridad superficial ni de su aspecto, ni de sus acciones, porque a veces son malos y 
desagradecidos, bien es cierto, pero Vives nos invita a que nos corresponsabilicemos de tal 
actitud: es porque no los socorremos a tiempo por lo que llegan a tal degradación en su forma 
de vida y conducta, y por tanto alguna responsabilidad debemos imputarnos al respecto. Y de 
aquí la necesidad de solventar el asunto por partida doble, es decir, por ellos y por nosotros. 
Pero entonces vemos en Vives al moralista humanista que aprovecha un problema social, el de 
la pobreza, para hacer una revisión crítica de nuestras actitudes morales personales, al con-
sentir fomentar dicha situación. Y, así, lo encontraremos atacando implacablemente nuestro 
amor desmesurado a nosotros mismos, nuestra soberbia y vanidad, que normalmente ejerce 
de muro de contención de nuestra generosidad para con el necesitado.

Pero a Vives no le basta la actitud ética individual, la beneficencia que nace del corazón 
del individuo, sino que exige también que el que gobierna se comporte como un buen pater 

familias,8 pues nadie dejaría a un hijo pasar escasez o consentir que viviera en condiciones 
lamentables.

Las razones por las que Vives exige este compromiso público con los marginados rebasa 
el horizonte de las razones que emanan de la caridad cristiana, por importante que ésta sea, 
uniéndose a otras más pedestres, relativas a la salubridad pública, y al orden y la paz social. Si 
en una situación originaria había bienes para todos, poco a poco la soberbia y la ambición fue 
creando desigualdades entre los hombres, hasta llegar a la situación actual, en la que reina una 
total desigualdad. Y ello es insostenible desde el punto de vista del orden y estabilidad social. 
Pero a las razones de carácter religioso, vinculadas a la charitas, y a las de carácter social, rela-
tivas a la paz, Vives añadirá también las de carácter estrictamente humanitario.

Por otra parte, Vives quiere subrayar el componente fortuito que en tantas ocasiones tiene 
el ingresar en las filas de la pobreza. Esta insistencia tiene un doble efecto: de un lado exculpar 
de gran parte de la responsabilidad de la situación que padece al pobre, pues en la vida siem-
pre está el poder de lo incontrolable que puede modificar sustancialmente nuestras vidas. En 
efecto, nos recuerda a todos lo caprichoso de la noria de la fortuna, que lo mismo sube que 
baja, y, por ello, que a cualquiera podría sucedernos lo mismo que al que vemos sumido en tal 

8 Este punto, muy importante a nuestro juicio, lo ha destacado con mucho acierto F. Calero, siendo uno de los ingredientes 
innovadores de Vives. Cfr. Calero, F., Introducción, op. cit., pp. 22-25.
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situación. Por consiguiente, es como si Vives quisiera que no perdamos de vista lo fundamen-
tal: que nadie está libre, pues, de caer en la pobreza extrema, ya que las claves de esto están en 
manos de la fortuna.

Es cierto que Vives habla a veces de la pobreza como de una enfermedad social que, como 
tal, no quiere que se extienda y convierta en calamidad y plaga. Pero este crudo enfoque lo que 
pretende es que el magistrado civil evite el enquistamiento de la pobreza, que se haga un mal 
endémico en la ciudad. Por otra parte, Vives tampoco quiere darnos una imagen idealizada del 
pobre. A veces éste incurre en acciones que no son en modo alguno loables, antes al contrario, 
tienen carácter delictivo, por lo que no se deben de ningún modo consentir. Sin embargo, a pe-
sar de ello, los pobres merecen atención, cuidado, tanto privada, como públicamente. Además, 
Vives pone interés en que veamos que incluso detrás de la pobreza está el consentimiento de 
Dios. A fin de cuentas, el remedio de la pobreza exige de nosotros todo un cambio moral pro-
fundo, pues todos los vicios de los pobres deberíamos imputárnoslos nosotros, ya que hemos 
tardado mucho en socorrerlos, o no lo hemos hecho con la extensión y en la medida en que lo 
requieren.

Más aún, en Vives asistimos a la crítica de la riqueza como algo que en gran parte se cons-
truye arrebatándoselo a los pobres, bien mediante grandes rapiñas, bien mediante fraudes. 
Pero no se trata de abolir la propiedad privada. Vives, en su obra De communione rerum, pre-
cisamente lo que hace es atacar a los anabaptistas, defensores a ultranza de la comunidad de 
bienes, que además practican todo tipo de vicios amparados en tal comunidad. Pero que Vives 
defienda la necesidad de una propiedad privada no significa que los propietarios no tengan 
obligaciones para con la comunidad, y, de un modo muy particular, para con aquellos que más 
ayuda demandan. A nuestro juicio, no parece adecuado, sino un total anacronismo, hablar de 
socialismo o de comunismo en Vives, como han hecho otros,9 y entrar en este tipo de debates 
inexistentes en nuestro autor. Sencillamente, creemos que Vives defiende la propiedad priva-
da, junto a la propiedad pública, y a ambas exige responsabilidad para con aquellos que más lo 
necesitan. Los motivos que justifican tal exigencia, como venimos apuntando, van desde las ra-
zones religiosas – la charitas cristiana –, hasta las razones de orden y paz social, pero también 
las de justicia, motivadas por su carácter humanitario, y ahí aflora el Vives más indignado con 
la situación que los pobres padecen. Vives concibe la ciudad como una hermandad, en la que el 
gobernante debería ejercer de pater familias, y los ciudadanos comportarse como hermanos 
que han de cooperar en pro del interés privado y común, y socorrerse mutuamente en la nece-
sidad. Vives sabe que los primeros cristianos vivieron en una armonía que podríamos conside-
rar perfecta, pero con el tiempo se impone la humana condición, aflora el egoísmo, y, por tanto, 
surge inevitablemente el deseo de la propiedad privada. Sin embargo, ésta tiene que ejercerse 
legítimamente, lo que implica que habrá de ponerse también al servicio de la comunidad, y de 
un modo muy particular, de los más indigentes, como en su día ya advirtieran los Padres de 

9 F. Calero resume muy bien todas las interpretaciones que se han dado al respecto. Compartimos en cambio su tesis sobre 
la función social de la propiedad en Vives. Cfr. ibid., pp. 31-46. 
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la Iglesia, aunque sea Vives el primero en proponer semejante idea en la Edad Moderna.10 La 
responsabilidad social de la riqueza para Vives no termina en vida, sino que también habrá de 
mantenerse post mórtem, y por eso hará interesantes reflexiones al respecto con relación a las 
herencias, y su posible beneficio para la comunidad en general y los pobres en particular. En 
suma, Vives no desaprovecha ninguna oportunidad para que aquellos que tienen bienes mate-
riales hagan llegar de algún modo parte de los mismos a los que tanto lo necesitan.

Por ser tan importante el socorro de los pobres, semejante fin no puede dejarse en manos 
privadas, ni meramente, por tanto, a merced de los caprichos del corazón compasivo. Es preci-
so, pues, dar una respuesta institucional, reglada, metódica, sistemática, a dicha problemática. 
Y de aquí la necesidad de municipalizar la beneficencia, siendo ésta la gran aportación de Vives 
al problema del socorro de los pobres, que tradicionalmente sólo había tenido una respuesta 
privada. Y aquí es donde vemos desplegar toda una red de medidas para evitar el fraude en la 
gestión de las instituciones encargadas de ello, así como para evitar también que los pobres se 
beneficien de estas medidas sin aportar nada a cambio a la comunidad que los socorre (Libro 
II, Cap. V). Así pues, ni le parece justo a Vives que la ciudad se desentienda del necesitado, ni 
que éste no aporte algo a cambio a la ciudad que lo protege, pues, como hemos apuntado, Vives 
concibe la sociedad como una familia, es decir, como un sistema de cooperación donde todos 
hemos de interactuar de algún modo en beneficio de todos. La justicia tiene que fluir, pues, en 
ambas direcciones, en un camino de ida y vuelta, para evitar el aprovechamiento indebido y, 
por tanto, el abuso en uno u otro sentido.

Pero como decíamos, municipalizar la beneficencia implica, para Vives, todo un programa 
de medidas por el que los pobres también habrán de contribuir al bien común. Para ello, serán 
censados, atendiendo a sus particulares necesidades, y recibirán educación y la enseñanza de 
un oficio, además de participar en trabajos públicos, colaborando con los hospitales, etc. Vives 
cree que toda persona, incluso ciegos, ancianos y algunos enfermos, pueden realizar alguna 
tarea en beneficio de la comunidad, siempre con arreglo a sus circunstancias personales, evi-
tando así que estén en situación de total ociosidad, y contribuyendo, en la medida de sus po-
sibilidades, al bien común. Se trata de integrar a todas las personas en la vida de la ciudad, sin 
que haya, pues, excluidos por razón de edad, ignorancia, enfermedad, o discapacidad, cuando 
es subsanable. Todos podemos ser útiles de algún modo, y toda persona merece ser atendi-
da en sus necesidades, sin exclusión ni discriminación alguna. Tal parece ser el mensaje del 
humanista Vives que concibe la ciudad y los integrantes que le dan vida como si de una gran 
familia se tratara. Así, con el mismo celo y atención que un padre tendría para con todos los 
miembros de un hogar, el gobernante debe también gestionar la cosa pública, la vida en comu-
nidad, y ocuparse de todas y cada una de las personas que la integran.

Que Vives defiende la dignidad del hombre está fuera de duda, y ello lo deja sentado desde 
el principio, cuando ya al comienzo del libro nos recuerda que Dios creó al hombre de tal ma-

10 Cfr. ibid., p. 46.
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nera que no hubiera otro ser más excelente bajo el cielo (Libro I, Cap. I). Sin embargo, como 
hemos dicho, Vives aprovechará el tema social de la pobreza, no sólo para hacer propuestas 
concretas sobre cómo afrontarla, sino también para realizar un análisis filosófico de la misma, 
lo cual implicará al mismo tiempo desplegar todo un conjunto de reflexiones sobre el hombre, 
sus pasiones, y aquellas condiciones de vida que hacen que la vida humana se corresponda con 
la dignidad que le otorgó su Creador. Y especialmente interesante nos parece la conclusión a 
la que llega, y de la que quiere dejar constancia explícita: que la miseria del hombre tiene en el 
propio hombre su causa. Vives destaca la soberbia humana, la humana tentación de “ser como 
dioses”, que, desde el principio de nuestra historia nos expulsaría del paraíso. Precisamente 
por esta soberbia, el hombre pierde el norte de la razón como rectora de sus actos, y se desatan 
pasiones multiformes, como la envidia, el odio, la ambición, y la guerra de unos contra otros. 
Y aquí está, sin duda, el origen de tantos vicios e injusticias, de los que la pobreza será uno de 
sus frutos (Libro I. Cap. I).

Es importante, a nuestro juicio, no perder de vista la raíz del mal original, del mal matriz 
de todos los males: la humana soberbia, que, según Vives, irá mostrando sus distintos rostros. 
Así, primero fue el deseo de ser como dioses, el deseo de erigirse en jueces del bien y del mal, 
según el mito adánico, pero luego será el deseo de sobresalir por encima de los demás, y más 
en concreto, dice literalmente Vives, “de oprimirlos para que sin trabajar y honrados disfruta-
sen de los trabajos ajenos y los demás ejecutasen sus órdenes” (Libro I, Cap. II). Así es como se 
inicia una historia de ambición y dominación, que es la historia humana. Y así es como surge la 
codicia en los gobernantes, y las guerras civiles y externas, y también la invención de la mone-
da. Poco a poco, la escasez se hará presente, y la pobreza empezará a ser un hecho en el que se 
cae, bien por cesar en el trabajo, bien por enfermedad, bien a causa de las guerras, o por otras 
calamidades sobrevenidas. Pero entonces, dirá Vives, la soberbia humana ha sido castigada 
convirtiendo al hombre en un ser indigente, que constantemente necesita de la ayuda de los 
demás. Aunque en realidad, nos dirá, todos somos pobres, de algún modo, pues todo el que ne-
cesita de la ayuda ajena es de alguna manera pobre, y demanda misericordia, que no hay que 
confundir con limosna, sino con toda obra que alivia la humana indigencia (Libro I, Cap. II). ¿Y 
quién puede librarse de ello?

Esta idea de que todos somos pobres, de que todos somos de algún modo indigentes, y de 
que, por tanto, todos estamos necesitados de misericordia, pues todos dependemos unos de 
otros, es algo que Vives quiere recalcar, con independencia de las circunstancias que de facto 

configuren nuestras vidas. Lo que ocurre es que en esa carestía que a todos nos une en tanto 
hombres, unos viven en unas circunstancias más difíciles que otros, y algunos en condiciones 
de extrema necesidad: son aquellos a los que habitualmente llamamos pobres. Pero la indi-
gencia es humana, y la vulnerabilidad a las contingencias, también, y esto es algo que Vives no 
quiere que perdamos de vista, al igual que su insistencia en que el pobre no sólo necesita de di-
nero, sino de otros bienes que le habiliten para llevar una vida propiamente humana. Por este 
motivo, muy audazmente, Vives se planteará la pregunta acerca de qué bienes son constituti-
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vos de una vida humana digna. Y, en tal sentido, establece una jerarquía detallada de los bienes 
esenciales, a fin de que no creamos que la beneficencia se reduce a lo estrictamente monetario. 
La pobreza, en su dimensión más profunda, es una carencia de los bienes que conforman una 
vida humana digna, y por ello es preciso hacer un listado de estos bienes, de los que carecen 
de un modo particularmente grave los más pobres. Estos bienes son, en orden de prioridad: 
del alma, la virtud, (único y verdadero bien), la inteligencia, la agudeza, la instrucción, la de-
liberación, la prudencia; y, también, del cuerpo, la buena salud (para que sirva a la mente), el 
dinero, las posesiones, la hacienda y los alimentos. Vives subrayará la importancia de la edu-
cación para los niños, pero destacando no sólo el cultivo de la inteligencia y de la erudición, 
sino también del buen juicio. En suma, Vives hará hincapié en que aquello que necesitamos no 
es sólo dinero, como con frecuencia creemos. El bien para el hombre abarca mucho más, como 
estamos viendo. Por lo tanto, habrá que cuidar de los cuerpos, pero de un modo muy especial, 
de la virtud. Y por ello, según Vives, debemos procurar hacer todo el bien posible, dando a cada 
persona no lo que desea, sino lo que le conviene, para lo cual es imprescindible educar su buen 
juicio (Libro I, Cap. III).

Vives intentará convencer a sus lectores de que lo más natural es hacer el bien. Y es lo 
más natural porque Dios ha querido castigar la soberbia humana haciendo a todos los hom-
bres dependientes, necesitados unos de otros. Además, todos estamos sujetos al capricho de 
la fortuna. Esta es otra idea importante que Vives esgrimirá para hacer comprender que hasta 
los más humildes son necesarios para los que tienen poder, y para hacer comprender que el 
gobernante ha de procurar siempre el bien común, si es que quiere dotar de estabilidad a su 
régimen político. “Un estado es justo y un poder es saludable si las preocupaciones y las de-
terminaciones de los gobernantes van referidas al bien público” (Libro I, Cap. IV). Vives insiste 
en que “nosotros mismos necesitamos de muchos ayudadores”, y también que la generosidad 
es un deseo que nace del corazón humano, de tal modo que hay quienes quieren ayudar al 
mayor número posible, y esto es lo más divino, hacer el bien. Pero especialmente interesantes 
son las razones que dará Vives para estimular y promover la práctica del bien: una, porque 
Dios lo manda; otra porque las sociedades humanas no podrían subsistir si no se practicara el 
bien; y, finalmente, por razones humanitarias, porque sería inhumano y contra naturaleza, no 
socorrer al que lo necesita. Y, por último, porque a fin de cuentas, todos somos humanos, todos 
estamos sujetos a la rueda de la fortuna, y todos corremos, en suma, una suerte común (Libro 
I, Cap. IV).

Pero lo sorprendente de Vives es también el realismo con el que describe las conductas 
humanas, y los modos habituales de acción y de pensamiento. Vives tiene que enfrentarse a los 
principales escollos con los que la beneficencia se encuentra para que ésta finalmente pueda 
llevarse a cabo. Y la primera dificultad nace de nosotros mismos, de nuestras ideas sobre la 
utilidad de dicha beneficencia. Muchos no quieren practicarla, porque creen que no van a ser 
útiles realmente a los otros, lo cual encierra un pesimismo que Vive combate desde el princi-
pio subrayando la importancia de obrar generosamente, pues hay muchas personas a las que 
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socorrer. Pero también intentará remover otro importante obstáculo: el que nace de la idea de 
que la beneficencia hacia los otros puede perjudicarnos. En primer lugar, tratará de conven-
cernos de que quien hace un bien ya recibe el beneficio de dicha práctica en sí mismo. Pero es 
cierto que muchas veces vamos a encontrarnos con la ingratitud de aquél a quien hacemos un 
bien. Vives traza un retrato muy crudo, sin maquillajes ni idealizaciones, de las más ingratas y 
viciosas actitudes de muchos pobres: su ingratitud, sus prácticas inmoderadas en el pedir, su 
conducta procaz, su carácter inoportuno, que interrumpe actos de importancia, hace incluso 
uso de la fuerza, o se vale de los hijos para pedir. Pero también puntualiza que, descubierto 
esto en algunos, muchos juzgamos erróneamente a todos por igual como sospechosos (Libro 
I, Cap. V). Sin embargo, la crudeza de las descripciones de Vives obedece no tanto al deseo de 
atacar al pobre, cuanto a que seamos conscientes de que su propuesta parte de un conocimien-
to de exhaustivo de la realidad, sin idealizaciones, maquillajes ni deformaciones. Vives sabe 
cómo se comportan de hecho muchos pobres. Y sin embargo, defenderá la necesidad de la be-
neficencia. Ingratitud, codicia, soberbia, arrogancia, voracidad inhumana, desvergüenza, lasci-
via son todo un catálogo de vicios que dibujan, en gran medida, la realidad de los pobres que 
con frecuencia transitan las calles de Brujas, y la de tantas otras ciudades. Vives quiere ofrecer 
verosimilitud a todo cuanto argumenta, y por ello necesita hacer una descripción, por cruda 
que sea, de lo que normalmente se da bajo el manto de la pobreza. Pero no quiere que esta des-
cripción se tome por algo que tenga que acontecer así forzosamente en todos los lugares. Vives 
insiste en que los pobres no tienen por qué comportarse del mismo modo en todas partes. Sólo 
que en su descripción él no quiere ser tachado ni de idealista, ni de ingenuo. No obstante, y a 
pesar de la crudeza del catálogo de vicios que es frecuente encontrar entre la gente pobre, Vi-
ves recalcará que ha hablado en términos muy generales, y que no sería justo aplicarlo a todos. 
Sin embargo lo que sí cabe atribuir a todos los pobres es que comparten la pobreza, y eso sí 
que exige de nuestra parte, dirá nuestro autor, que se amplíen nuestras ayudas, y que se actúe 
siempre con la máxima celeridad para detener su avance, y de los vicios y delitos que tantas 
veces la acompañan. Y de un modo muy especial, dirá Vives, hay que socorrer, y cuanto antes, 
a los más débiles de todos, esto es, a los niños11 (Libro I, Cap. VI).

Vives ha trazado, sin duda, un retrato muy crudo de los vicios que tantas veces acompañan 
a muchos pobres, aunque ha precisado que tales vicios no tienen por qué ser universalizados. 
Vives en ningún momento quiere que tales actitudes se justifiquen, sin más, bajo el pretexto 
de la pobreza. Incluso, cree que es necesario que los pobres aprendan a mostrarse moderados, 
y que pidan con rectitud, eviten la soberbia, la ingratitud, la envidia, la arrogancia, sin olvidar 
la raíz de todos los vicios: la ociosidad. Insiste en la necesidad de que los pobres se eduquen y 
eduquen a sus hijos en la virtud, por lo que todos los vicios han de ser combatidos con la for-
mación y la educación, conscientemente orientada a dicho fin (Libro I, Cap. VI).

11 Queremos recordar la novedad de la propuesta de Vives, según Moreno Gallego, dado el poco valor que en la época se le 
atribuía al niño. Cfr. Moreno Gallego, op. cit., pp. 449-50.
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Pero la educación moral no es sólo algo que Vives cree necesario para los pobres. Nuestros 
vicios, nuestros defectos morales, nos impiden ejercer con generosidad la beneficencia. Y el 
principal escollo está en nuestro desmesurado amor hacia nosotros mismos, nuestra soberbia, 
y el deseo de sobresalir sobre los demás, por cuyo motivo, dice Vives, acabamos oprimiéndolos 
(Libro I, Cap. VII). A esto se añade nuestro temor a dar con desagradecidos. Pero también des-
taca Vives que en su tiempo ya se ha alterado el lenguaje moral, hasta el punto de que, nos dice, 
ahora hemos perdido las cosas buenas y los nombres con los que nos referíamos a ellas. Así ha 
ocurrido con el ahorro y la moderación, que son mal vistos en comparación con el lujo y el des-
pilfarro; y lo mismo sucede con la sencillez y la prudencia, que son tachadas de tonterías, si se 
comparan con la astucia y el engaño. Lo mismo acontece con el dinero, que ha pasado a ser no 
un medio de sustento, sino un instrumento de prestigio, de honor y dignidad. Y tal es el amor 
al dinero, tal es la avaricia y el afán de acumular riquezas, que muchos no se contentan con 
atesorarlas en vida, sino que dicha actitud se mantiene después de muertos, en los fastos que 
acompañarán su enterramiento. En suma, dirá Vives, el excesivo amor al dinero, a las riquezas, 
y a nosotros mismos, ha ido trastocando nuestro lenguaje moral, y apagando nuestro amor 
a los demás, por lo que dejamos de ser benefactores de los otros, y siempre nos mostramos 
resueltos a encontrar un pretexto para culpar a los otros y a sus vicios, y así justificar nuestra 
falta de generosidad, alimentando cada vez más nuestra avaricia (Libro I, Cap. VII).

Pero Vives no descarta ninguna estrategia argumentativa para fomentar la beneficencia. 
Igual que no ser benefactor de los que lo necesitan nos hace ser inhumanos, además de ser 
insensato desde el punto de vista de la estabilidad social, Vives necesita encontrar argumen-
tos positivos en favor de la práctica de aquélla. Así, trata de evitar, por todos los medios, que 
encontremos justificaciones que nos aparten de la beneficencia. Nada debe alejarnos de ella. 
Tal es la cuestión a la que dedica todo el capítulo VIII, del libro I. En efecto, si todos somos desa-
gradecidos para con Dios, ¿cómo vamos a tomar a mal que los pobres sean desagradecidos con 
quienes los benefician? En cambio, la beneficencia nos hace imitar la generosidad de Dios, tal 
es el mensaje. Y siempre Vives procurará que no eludamos nuestra parte de responsabilidad 
del vicio en el que puedan incurrir los pobres. Si nosotros les hubiéramos prestado socorro 
no caerían en semejantes actos. Por eso Vives trata de que no culpemos de todo al pobre, sino 
que asumamos también nuestra cuota de culpa en lo que respecta a su forma de vida y a sus 
acciones. ¿Qué hacemos para remediarlo? En suma, no podemos disculparnos de ello, ni po-
demos dejar de llamar la atención sobre la incoherencia en la que caen aquellos que se dicen 
cristianos y que, sin embargo, no socorren a los pobres:

“Además, si socorriéramos a tiempo a los pobres, sin ninguna duda 
cambiarían sus costumbres junto con su condición y su situación 
económica. Pero ahora dejamos que los mendigos se pudran en 
su pobreza. ¿Qué otra cosa pueden sacar de su miseria que todos 
esos vicios mencionados? Y ciertamente sus culpas son humanas 
y hasta cierto punto inevitables, pero las nuestras son voluntarias 
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y diabólicas. ¿Qué significa, en efecto, que en las ciudades cristia-
nas, en las que todos los días se lee el evangelio, esto es, el libro 
de la vida y en él el único precepto, el amor, se viva de forma tan 
distinta a como allí se prescribe?” (Libro I, Cap. VIII)

Como buen cristiano, Vives siempre intenta recordarnos que la riqueza vale poco a los ojos 
de Dios, y que no merece la pena malgastar la vida atesorando riquezas, pues no vemos el daño 
que la avaricia hace en nosotros: “Por la costumbre de los vicios nos hemos hecho insensibles, 
de tal forma que ya no apreciamos las cosas que tanto nos dañan” (Libro I, Cap. VIII). Vives 
pone constantes ejemplos, extraídos de la Biblia, para exhortarnos a la beneficencia. Es una 
virtud agradabilísima a Dios, que mira siempre por aquel que hace buenas obras. Pero este 
mensaje, encaminado a cuidar nuestro interior, practicando la virtud, es compartido por auto-
res paganos, como Platón, Jenofonte, Cicerón y Séneca, a los que Vives cita como maestros. En 
suma, concluirá, la virtud más loable de todas es la beneficencia, en cuanto fomenta la gene-
rosidad, el único camino, entre los antiguos, para alcanzar la gloria y la inmortalidad. (Libro I, 
Cap. VIII).

Citando a Platón, Vives subraya que los Estados serían felices si de la vida de los hombres 
fueran eliminadas las palabras de mío y tuyo (Libro I, Cap. IX). Sin embargo, estas palabras no 
hay que interpretarlas como un ataque a la propiedad privada, pues, como hemos dicho ya 
más arriba, Vives está en contra de la propiedad exclusivamente en común, tal y como predi-
can los anabaptistas, a los que, como muy bien ha probado F. Calero,12 ataca muy duramente en 
su obra De communione rerum. Por todo ello, a nuestro juicio, si leemos con atención a Vives 
entenderemos que el problema no está tanto en la propiedad privada cuanto en el déficit mo-
ral de los hombres que se dejan arrastrar por la ambición, por la avaricia, verdadera fuente del 
mal. Y por ello, su escrito no se orientará hacia la abolición de la propiedad privada, pues a fin 
de cuentas la considera natural, observando la humana condición, sino que más bien tendría 
una intención moral, orientada hacia la erradicación de las actitudes egoístas, avariciosas, que 
impiden la generosidad y la beneficencia para con los más necesitados. Vives parte del hecho 
de que el hombre es así, por su pecado, por su naturaleza caída, y con este hecho cuenta. El 
problema estará, entonces, en minimizar los efectos de tal condición. Y el primer paso lo en-
cuentra en denunciar dicha actitud:

“Así, pues, lo que la naturaleza en su generosidad nos dio en co-
mún nosotros nos lo apropiamos por nuestra avaricia; lo que ella 
puso al alcance de todos nosotros lo apartamos, lo escondemos, 
lo encerramos, lo protegemos, apartando a los demás con puer-
tas, paredes, cerrojos, hierro, armas y finalmente leyes. Por tanto 
nuestra avaricia y nuestra maldad introducen carestía y hambre 

12 Cfr. Calero, F., op. cit., p. 36.
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en la abundancia de la naturaleza, y proporcionan pobreza a las 
riquezas de Dios” (Libro I, Cap. IX)

Particularmente interesante nos parece que Vives haya subrayado que el hambre es fruto 
no de la carestía natural, porque Dios ha sido generoso con todos, sino que es obra humana, y 
obedece, pues, a nuestra maldad y nuestra avaricia. No hay, pues, excusas para seguir culpa-
bilizando a los pobres de su situación, cuando somos nosotros quienes con nuestra actitud, o 
bien provocamos su pobreza, o bien no hacemos nada por remediarla. Vives quiere subrayar 
que todo lo que tenemos lo recibimos de Dios, y que todo hombre debería considerarse me-
ramente administrador de esos bienes de los que goza, y no creerse que es el destinatario 
exclusivo de su uso y utilidad. Y por eso Vives quiere cambiar nuestro uso del lenguaje, y que 
también tomemos conciencia de cuanta responsabilidad tenemos, hasta el punto de que, llega 
a decir, también nosotros somos literalmente ladrones si nuestros bienes -materiales o cultu-
rales- no los ponemos a disposición más que de nosotros mismos:

“Así, pues, que nadie ignore este hecho, que él no ha recibido su 
cuerpo, su alma, su vida y su dinero para su uso y utilidad exclu-
sivos, sino que es administrador de todos esos bienes y que no 
los ha recibido de Dios con otro fin (…). Por eso es ladrón no el 
que quita al heredero lo que da a los pobres, sino el que emplea 
su erudición o gasta sus fuerzas inútilmente o deja que se embo-
ten sus conocimientos, o derrocha o guarda el dinero. (...) He mos-
trado que nada es de nadie: es ladrón, repito, y raptor cualquiera 
que derrocha el dinero en los juegos de azar, quien lo mantiene en 
casa encerrado en arcas, quien despilfarra en fiestas o banquetes, 
quien despilfarra en vestimentas de mucho precio o en aparado-
res provistos de variadas piezas de plata y de oro, aquel a quien se 
le pudren en casa las vestimentas, aquellos que gastan el dinero 
en andar comprando cosas superfluas o inútiles, y los que lo ha-
cen en construcciones inútiles; finalmente es ladrón quien no re-
parte a los pobres lo que le sobra de las necesidades naturales, y, 
si no es castigado por las leyes humanas, aunque también lo hacen 
algunas, con seguridad será castigado por las divinas. (…) El rico 
derrochador del evangelio no es culpado porque hubiese adquiri-
do su hacienda con robos y malas artes, sino porque la derrochaba 
de forma inmoderada y porque no socorría al mendigo Lázaro. No 
son tuyas estas posesiones, sino que se te han confiado; incluso si 
fuesen tuyas, ni las leyes divinas ni las humanas permiten que las 
despilfarres ni que hagas mal uso de ellas (Libro I, Cap. IX)”.

En realidad, todos los argumentos de Vives sobre la necesidad de la beneficencia podrían 
resumirse en la inhumanidad en la que incurrimos, si nos despreocupamos de la suerte de los 
otros, así como en la imprudencia que tal práctica implica, teniendo en cuenta que la rueda de 
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la fortuna gira sin parar, y que los que hoy están en una situación de ventaja, pueden mañana 
formar parte de la lista de los excluidos. Estas dos razones, que ya hemos visto aducidas más 
arriba, son rubricadas por el argumento principal que para Vives, como hijo de su tiempo, 
siempre viene a imprimir un plus de valor a todo cuanto argumenta. Nos referimos a las razo-
nes que desde la propia fe cristiana cabe dar en favor de la beneficencia. Y por ello se esfuerza 
en redondear sus argumentos con citas bíblicas del Antiguo Testamento, y especialmente de 
los profetas, como David, o Isaías, cuyo eje es el tema de la justicia. Pero también del Nuevo 
Testamento, con referencias expresas a los Apóstoles y a Cristo. Tales indicaciones tratan de 
dar, como decimos, una razón de un nivel más alto a las razones que Vives va aportando en 
cada momento. Al apelar ahora a la religión cristiana, Vives trata de decirle a sus lectores que 
incurren en contradicción, o en incoherencia, con la fe que dicen profesar, aquellos que no 
practican la beneficencia con los más necesitados. Se trata, pues, de hacer una crítica de las 
prácticas religiosas, tanto de las jerarquías, como de los feligreses, que no practican la caridad 
cristiana: “Pero ciertamente no veo con qué cara nos atrevemos los cristianos a confesarnos 
tales, cuando no hacemos ninguna de las cosas que Cristo mandó en primer lugar y casi con 
exclusividad” (Libro I, Cap. X).

Las citas bíblicas se suceden, una tras otra, dejando a las claras a un Vives experto en las 
Escrituras, que se mueve con facilidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero no se trata 
de hacer ningún alarde erudito. Sencillamente vemos a Vives cómo aprovecha sus conocimien-
tos al respecto para buscar las citas que más pueden mover los sentimientos y los pensamien-
tos de sus lectores. Y no es que la justificación religiosa que busca Vives sea la única que puede 
darse para socorrer a los que padecen necesidad, entendiendo por ésta, como se ha visto, no 
sólo las necesidades físicas, sino también las relativas a la formación y cultivo del espíritu en 
sentido amplio. Pero sin duda, las razones filosóficas vienen a ser una suerte de colofón, un 
modo de redondear aquellas razones nacidas de la humanidad y de la prudencia a las que se ha 
ido refiriendo. Apelar a la condición de cristianos viene a ser una vuelta de tuerca más para re-
forzar lo inexcusable de la beneficencia, y la incoherencia en la que caemos si le damos de lado. 
Por tanto, exhortación a socorrer al necesitado, y autocrítica, serían los dos ejes del programa 
vivista. Porque no sólo ayudamos al que lo necesita, sino que así también evitamos caer en los 
brazos de la avaricia, que encallece nuestra alma, dirá Vives. De aquí que sea tan difícil, según 
la cita bíblica, que un rico sea apto para el reino de Dios, pues su avaricia le habrá endurecido 
el alma, puesto que, citando a Pablo, aquellos que se dejan arrastrar por el deseo de riquezas 
se deslizan hacia la idolatría, y las convierten en su nuevo Dios (Libro I, Cap. X).

En definitiva, pues, para Vives no hay modo de eludir la responsabilidad para con el ne-
cesitado, para con el pobre, máxime si se es cristiano. Pero esta responsabilidad engloba al 
alimento, y al cuidado del cuerpo, pero en la misma medida, reclama la atención a la educación 
del espíritu, pues se trata de socorrer a la persona en su totalidad. En efecto, citando el ejemplo 
de los primeros Apósteles, concluye:
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“El resumen es este: Yo considero que nadie es cristiano si, en la 
medida en que puede, no socorre a su hermano necesitado. (…) 
Se preocupan de todo el hombre, lo alimentan y confortan en su 
totalidad, se afanan por ser útiles a todo él: al espíritu por medio 
de la predicación y de la santa doctrina, a los cuerpos en primer 
lugar con los milagros y con el poder de expulsar las enfermeda-
des, que acompañaba a la predicación y a aquella firmísima fe, y 
con las ayudas para la vida reuniendo dinero con el que fuesen 
alimentados los indigentes. Esto es en verdad propio del cristiano 
y del seguidor de su príncipe y maestro, que hizo al hombre al 
completo, y lo curó y alimentó a todo él: el espíritu con su doctrina 
y el cuerpo con el alimento; así conviene que nosotros hagamos el 
bien al espíritu y al cuerpo, en la medida en que pueda cada uno” 
(Libro I, Cap. X).

Vives es consciente de que entre los filósofos como Cicerón, Aristóteles, Teofrasto, Panecio, 
Hecatón, Séneca y muchos más se han dado múltiples respuestas al problema del bien común. 
Vives, sin querer desacreditar tal variedad de opiniones, cree que es posible sintetizar la idea 
fundamental, recordándonos siempre la generosidad que Dios tuvo con el hombre, que debe 
ser la fuente de nuestra inspiración en tal sentido: “Conciba cada uno para con el prójimo un 
afecto auténticamente amistoso, y, al ayudarlo, mire solamente a Dios esperando ser remune-
rado por él: no digo más. Esta única enseñanza supera los largos escritos de los filósofos que 
recordé hace poco” (Libro I, Cap. XI).

Vives no cesa de apoyar con citas bíblicas el deber de socorrer al necesitado. Ni deja pasar 
la oportunidad para que, tras el problema de la pobreza, hagamos una autocrítica de nuestras 
actitudes. Por eso insiste en que no tomemos el lujo y el despilfarro, en el que tantas veces cae-
mos, como si fueran necesidades (Libro I, Cap. XI). Pero Vives tampoco se olvida de recordar, 
siempre que puede, que gran parte de nuestras riquezas se levantan sobre la pobreza de mu-
chos, lo que significa que con frecuencia el rico lo es a costa del pobre. De aquí que sea todavía 
más necesaria la beneficencia ejercida, con generosidad, porque es el único modo de restituir 
la justicia:

“Pero, para que nadie presuma de que de abundantes riquezas da 
también mucho a los pobres, hemos de ser advertidos de que no 
es agradable a Dios la limosna que es arrebatada por el rico del 
sudor y la ganancia de los pobres. ¿Cómo se califica, en efecto, que 
hayas expoliado a muchos por fraude, por engaño, por robo o por 
fuerza para repartir algo a unos pocos? ¿Cómo haber quitado mil 
para dar cien? En esto piensan algunos que cumplen su deber si de 
las grandes rapiñas o fraudes se redimen con alguna porcioncilla 
que den a los pobres, o con la que edifiquen una capilla pegando 
allí sus escudos, o bien adornen un templo con vidrieras o, lo que 
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es más digno de risa, paguen al confesor para que los absuelva de 
sus culpas” (Libro I, XI).

Pero Vives, del mismo modo, no dejará de recordarnos que otra de las razones para hacer 
el bien a otros es que, con independencia de los dictados de la prudencia, y de la humanidad, 
nos hacemos siempre un gran beneficio a nosotros mismos, pues al igual que el que se dejaba 
arrastrar por el deseo de riquezas endurecía su alma, quien practica la beneficencia se mejora 
a sí mismo, y se hace receptivo para disfrutar las mieles de la divina generosidad, de la que ya 
participa anticipadamente en la alegría que siente al dar:

“Toda limosna tiene como una recompensa inmediata: ablanda el 
corazón endurecido, prepara para el arrepentimiento de nuestras 
faltas, y nos inunda de cierta dulzura. Todos experimentan esto 
en sí mismos: quien hace un beneficio a otro, con afecto por Dios, 
experimenta por su limosna un anticipo de la felicidad eterna” (Li-
bro I, Cap. XI).

En cuanto al modo de practicar la beneficencia, podemos resumir el enfoque de Vives di-
ciendo que tiene que hacerse con alegría de ánimo, hacerla extensible a todo el que lo necesite, 
sin distinción, en la medida en que lo precise, y ejecutarla con prontitud, incluso anticipán-
donos a su petición, evitando, así, la humillación en quien tiene que pedir, o que la necesidad 
le empuje al delito o a la maldad. Por último, Vives nos recuerda que esa práctica ha de ser 
realizada no a los ojos de los hombres, sino sólo a los ojos de Dios, dejando de lado la humana 
vanidad (Libro I, Cap. XI).

II

“En verdad nadie es tan poderoso que la fortuna no le fuerce algu-
nas veces a necesitar de los más pequeños” (J.L. Vives, Introductio 

ad sapientiam, § 443).

Pero si hasta aquí Vives se ha preocupado de aducir razones para mover a cada uno de no-
sotros a responder personalmente al problema de la pobreza, aportando argumentos que van 
desde apelar a la prudencia y la humanidad, hasta las que todo buen cristiano debería albergar 
en su seno, en la segunda parte de su obra abordará la dimensión institucional de la beneficen-
cia. Vives insiste en la diferenciación de dicho enfoque, pues cree que hay una responsabilidad 
por partida doble, la del individuo, y la del gobernante. De este modo, no deja fuera ningún 
frente de lucha contra la pobreza. Y es precisamente en este ámbito público en el que lo prime-
ro que hará es recordar la idea de que la sociedad es como un cuerpo, como un organismo vivo, 
en el que todas las partes tienen importancia. Y no es sensato que el gobernante lo ignore. Pero 
además, no sólo se trata de una razón funcional, sino que también está en juego la armonía, la 
paz social. Y esto es algo que corre serio peligro, y la historia nos da constantes pruebas de ello, 
si el gobernante descuida a los más desfavorecidos:
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“Hasta aquí he dicho qué conviene hacer a cada uno en particular; 
en adelante qué conviene a la ciudad públicamente y a quien la 
gobierna, que es en ella lo que el alma en el cuerpo. Ella no anima 
o vivifica una u otra parte del cuerpo, sino el cuerpo entero, así 
el magistrado no ha de descuidar nada en su colectividad, pues 
los que se preocupan sólo de los ricos, despreciando a los pobres, 
actúan como si un médico pensase que no se ha de ayudar mucho 
a las manos o a los pies por estar lejos del corazón. Así como no 
se haría esto sin un grave daño para el hombre en su totalidad, de 
la misma manera en lo público los más humildes no son tan desa-
tendidos sin peligro para los poderosos, pues aquéllos, oprimidos 
por la necesidad, en parte se dedican a robar; el juez considera 
indigno de él juzgar estas cosas; pero eso es de poca importancia: 
miran con malos ojos a los ricos, protestan y se indignan de que 
les sobre para alimentar bufones, perros, prostitutas, mulas, ca-
ballos y elefantes, mientras ellos no tienen qué dar a sus pequeños 
hijos hambrientos, así como de que los ricos utilicen con soberbia 
e insolencia las riquezas que les han quitado a ellos y a sus seme-
jantes. No se creería con facilidad cuántas guerras civiles han sus-
citado en todos los pueblos estas protestas: en ellas la multitud, 
encendida e inflamada por el odio, lanza los primeros ensayos de 
su locura contra los ricos.” (Libro II, Cap. I).

Vives ilustra esta idea, haciendo referencia a Roma y Grecia, citando a los Gracos, a Lucio 
Catilina o el discurso de Isócrates, Aeropagítico. Pero no sólo la paz social. También la proli-
feración de enfermedades es otro aspecto del problema. Vives nos recuerda que los pobres 
llegan a pedir con descaro, acercándose mucho a las personas a las que piden, y haciendo muy 
posible el contagio de la enfermedad que tengan. Si leemos las descripciones que al respecto 
hace Vives, crudísimas, parece claro que quiere intimidar a los gobernantes más que presen-
tar un retrato degradante del pobre, desvergonzado, nos dice, en el pedir, lleno de harapos, 
maloliente, cubierto su cuerpo de llagas, etc. Por ello, también hace referencia a que dado el 
abandono en el que viven, acaban, desesperados, por robar valiéndose de la pobreza, o a es-
condidas, y las mujeres terminan prostituyéndose, sus hijos se educan muy mal, y, poco a poco, 
acaban siendo apartados, incluso, de los actos religiosos, pues nadie los quiere cerca. Pero to-
dos somos responsables de semejante abandono, y de las consecuencias que ello tenga para la 
comunidad. En síntesis, Vives denuncia la injusticia y marginalidad a la que condenamos a los 
pobres, y de lo cual somos plenamente responsables. Por ello, cuando el gobernante se olvida 
o deja de lado la educación, acaba simplemente reprimiendo y castigando a aquellos a los que 
tampoco ha ayudado. A fin de cuentas, la ignorancia y escasez material que padecen ponen en 
marcha toda una cadena de desgracias, y la exclusión y el castigo serán el ámbito natural en el 
que acabarán malogrando sus vidas:
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“Paso por alto el hecho de que algunos se mezclan a la multitud 
habiéndose apartado un momento antes del lado de uno muerto 
por la peste. Estas cosas no han de ser descuidadas por los que 
administran las ciudades, tanto para aliviar las enfermedades 
como para que no se extiendan a un número mayor. Además no 
es propio del magistrado sensato y celoso del bien público dejar 
abandonada una parte tan grande de la ciudad, no sólo inútil sino 
también perniciosa para sí misma y para los demás, pues, una 
vez cerrada la generosidad de muchos, al no tener de qué alimen-
tarse, unos se ven obligados a robar a mano armada en la ciudad 
y en los caminos, otros roban a ocultas, las mujeres que tienen 
buena edad, dejada la vergüenza, no pueden mantener la hones-
tidad, vendiéndola en todas partes por muy poco y no pudiéndo-
se librar de esa pésima costumbre, las viejas inmediatamente se 
agarran a la alcahuetería y a los hechizos, unidos estrechamente 
a ella, los pequeños hijos de los pobres se educan malísimamente, 
ellos mismos, echados con sus hijos ante los templos o pidiendo 
de aquí para allá, ni participan en las ceremonias, ni escuchan la 
predicación ni se sabe bajo qué preceptos o costumbres viven, qué 
piensan de la fe y de las costumbres. Hasta tal punto se ha desva-
necido la organización eclesiástica que nada se administra gratis: 
detestan la palabra vender, pero con seguridad obligan a contar; 
por su parte, el obispo o el sacerdote piensan que unas ovejas tan 
peladas no pertenecen a su redil y a su pastizales.

Así no hay nadie que vea a aquellos mendigos confesarse ni co-
mulgar con los demás en la mesa del Señor, y, puesto que no oyen 
nunca a nadie que les enseñe, es necesario que juzguen sobre las 
cosas de manera muy viciada, que sean de costumbres muy di-
solutas y que, si casualmente de alguna forma llegan a las rique-
zas, sean intolerables por su educación vergonzosa e indecente, 
de donde surgen los vicios que hace poco he reseñado, que han 
de ser imputados no tanto a ellos como también a veces a los ma-
gistrados, que no miran por la ciudad de otra forma, no estable-
ciendo normas rectas sobre la gobernación del pueblo al conside-
rar que sólo están al frente de él para los litigios de dinero o para 
sentenciar los delitos, siendo así que es más conveniente que se 
dediquen a cómo hacer buenos ciudadanos que a cómo castigar o 
reprimir a los malos. ¡Cuánto menos, en efecto, necesarias serían 
las penas si se hubiese atendido antes con rectitud a aquello!” (Li-
bro II, Cap. I).

Si esto es humanamente injusto, todavía es más grave que los cristianos lo consientan. Por 
ello, Vives pone ejemplos de Roma, y del Deuteronomio de los judíos, para recalcar precisa-
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mente la vergüenza de que los cristianos consintamos la pobreza. Es el mismo argumento que 
para los individuos, pero llevado ahora al ámbito de la responsabilidad institucional.

En el terreno de las prácticas concretas, Vives propone un censo de pobres (Libro II, Cap. 
II). Se trata de una medida con la que pretende que no quede nadie sin ser atendido, y a un 
tiempo evitar el fraude. En este sentido, llama la atención la seriedad y el rigor con el que Vives 
cree que tienen que gestionarse los fondos públicos para solventar eficazmente el problema 
de la pobreza. Se trata de racionalizar al máximo los recursos, y también de evitar el enrique-
cimiento indebido de los gestores, o el fraude entre los que pretendan pasarse por pobres sin 
serlo realmente. Así que Vives establece medidas de control, de transparencia, diríamos hoy, 
para unos y para otros, pues el tema es importante que se haga con eficiencia y total honesti-
dad por todas las partes implicadas, pues, como hemos dicho, concibe a la sociedad como una 
gran familia.

Vives insistirá en que el pobre ha de recibir todo lo que necesite, pero también habrá de 
contribuir con su trabajo, atendiendo a su salud y edad, a la comunidad. Nadie debe recibir 
una prestación y permanecer ocioso, dirá, pues concibe siempre la sociedad como un cuerpo 
donde toda parte tiene alguna función, por pequeña que sea. La comunidad concebida como 
un sistema de cooperación, en la que también ha de participar el pobre que es atendido por las 
instituciones públicas (Libro II, Cap. III). Aunque Vives no lo diga expresamente, esta práctica 
lograría restaurar la dignidad y el respeto social que habría perdido por su exclusión, pues a 
fin de cuentas, nadie podrá mostrarse ya receloso ante él, ni acusarlo de ser un parásito social, 
ya que al aportar su trabajo en relación a sus características personales de edad y salud, esta-
ría devolviendo bien por bien a la sociedad de la que recibe protección y cuidado.

Más controvertida puede resultar, sin duda, la medida según la cual aquellos pobres que 
son foráneos deben ser devueltos a sus ciudades, hacia sus lugares de origen, abonándoles los 
gastos del viaje, porque piensa Vives que entre vecinos y parientes siempre les dará más ver-
güenza mostrar pereza e indignidad, si tal fuera el motivo por el que practican la mendacidad. 
Tal es, pues, el motivo fundamental de semejante medida, y no deben buscarse otras razones, 
sino simplemente que Vives cree que así se reducirá también la pobreza. Ahora bien, incluso 
en este punto encuentra una excepción, y nos parece fundamental recogerla porque a través 
de ella interpretaremos con mayor fidelidad al espíritu vivista:

“Pero, si son de aldeas o pequeñas poblaciones azotadas por la 
guerra, entonces hay que tomar en consideración lo que enseña 
Pablo, esto es, que entre los bautizados en la sangre de Cristo no 
hay ya griego ni bárbaro, ni francés ni flamenco, sino una nueva 
criatura: han de ser tenidos por nativos. ” (Libro II, Cap. III).

Parece claro, pues, que la idea de que cada pobre reciba atención en su ciudad de origen es 
una medida con la que se quiere racionalizar la eficiencia de la ayuda, y evitar el fraude, pues 
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en la ciudad de origen, piensa Vives, todos se conocen, y la posibilidad del engaño será más 
rara. No hay, pues, ningún ánimo de poner las cosas difíciles o de excluir al extranjero, al que 
se acogerá siempre si se trata de razones bélicas o políticas que lo llevan hasta allí.

Sin duda alguna, resulta muy interesante seguir el conjunto de medidas concretas que Vi-
ves planifica para conseguir que todo el mundo sea atendido, y que todo el mundo aporte a 
la comunidad, pero no podemos detallarlas aquí, sólo invitar a su lectura. Subrayaremos, no 
obstante, que ni siquiera la ceguera es considerada por Vives un motivo justificable para la 
exclusión de los que la padecen, pues también los ciegos pueden ser útiles en tareas tanto 
manuales como intelectuales (música, letras). Lo mismo cabe decir de las personas que sufren 
algún trastorno nervioso, que necesitan tranquilidad, buena alimentación, y por tanto hay que 
estudiar caso por caso, pero Vives cree que considerando la posibilidad de su inclusión en la 
actividad productiva se ponen las bases, en muchos casos, para salir de su enfermedad. El Con-
sejo tendrá que valorar, pues, todas las circunstancias personales al respecto.

Especial atención merece el cuidado de los niños (Libro II, Cap. IV). Los niños expósitos han 
de ser alimentados en el hospicio, y han de recibir formación en la escuela pública. Insiste Vi-
ves, con la misma lucidez que en el resto de sus escritos, en que no se debe escatimar recursos 
en educación, ya que es un pilar básico del bien de toda la sociedad:

“Presidan esta escuela hombres en la medida de lo posible de edu-
cación cuidada y esmerada, que traspasen sus costumbres a esa 
escuela tosca, pues a los hijos de los pobres el mayor peligro les 
viene de una educación baja, sórdida e impropia de ciudadanos; 
no ahorren gastos los magistrados en la búsqueda de tales maes-
tros, pues proporcionarán con un gasto pequeño un gran servicio 
a la ciudad que presiden.” (Libro II, Cap. IV).

La educación abarca la formación moral, el autodominio -placeres, ambición-, la formación 
cristiana, y aprender a razonar y a hacerse un juicio recto de las cosas. Además, Vives también 
reclama expresamente la educación para las niñas. Pero ciertamente aquí vemos cierta ambi-
güedad en su enfoque, sin que pueda llegar a decirse, sin duda, que Vives se atreviera a romper 
todos los moldes de su tiempo:

“Lo mismo digo sobre la escuela de niñas, en la que deben en-
señarse los primeros rudimentos de las letras, y, si alguna está 
capacitada e inclinada a las letras, déjesele avanzar un poco más, 
con tal de que todo se dirija a mejorar las costumbres; aprendan 
los juicios rectos y la religión, y luego a hilar, coser, tejer, bordar, la 
práctica de la cocina y de una casa, la modestia, la moderación, la 
afabilidad, el pudor y ante todo a defender su castidad, convenci-
das de que es el único bien de las mujeres.
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Posteriormente, reténganse en la escuela los niños más capaci-
tados para las letras para ser maestros de otros niños y después 
plantel de sacerdotes; pasen los restantes a los oficios, según fue-
re la inclinación del espíritu de cada uno.” (Libro II, Cap. IV).

No queda claro a qué se refiere con “un poco más”. Evidentemente, si Vives, con sus inquie-
tudes intelectuales, hubiera sido mujer, habría entendido muy bien la necesidad de igualar, 
sin ambigüedades ni cortapisas de ningún tipo, a ambos sexos en derechos y oportunidades 
educativas.

Particularmente interesante, en cuanto a la gestión de los recursos, y a la obtención de los 
mismos, nos parece el que Vives se muestre siempre optimista, pues cree que habrá medios 
suficientes para las necesidades ordinarias, e incluso para las extraordinarias. A propósito de 
este asunto, la ironía de Vives da pie a una demoledora crítica a la Iglesia y a su apego al boato 
y a las riquezas, tan lejos ya de la sencillez y humildad de los primeros cristianos:

“Ciertamente en otros tiempos, como todavía hirviese la sangre 
de Cristo, todos arrojaban sus riquezas a los pies de los apóstoles 
para que ellos mismos las distribuyesen según las necesidades de 
cada uno; después los apóstoles rechazaron este cuidado como 
indigno de ellos, puesto que convenía más que predicasen y en-
señasen el evangelio que ocuparse en pedir y repartir el dinero, 
y así esta función se confió a los diáconos; y ni siquiera éstos la 
retuvieron mucho tiempo: tan grande era el afán por enseñar, por 
elevar la religión, por apresurarse a los bienes eternos por medio 
de una hermosa muerte; por tanto, seglares cristianos propor-
cionaban a los pobres del dinero recolectado lo que necesitaba 
cada uno. Sin embargo, al aumentar el pueblo cristiano y al ser 
admitidos muchos no demasiado honrados, algunos empezaron 
a administrar aquella actividad con mala fe; los obispos y los sa-
cerdotes por su amor hacia los pobres recibieron de nuevo bajo 
su cuidado las riquezas reunidas para socorrer a los necesitados, 
pues en aquel tiempo todo se confiaba a los obispos, hombres de 
una rectitud y de una lealtad experimentada y reconocidas, como 
lo cuenta Juan Crisóstomo en cierto pasaje. Pero después se enfrió 
más y más el ardor de la sangre de Cristo, y el Espíritu del Señor 
se comunicó a muy pocos; la Iglesia empezó a imitar al mundo y 
a competir con él en pompa, suntuosidad y lujo; ya Jerónimo se 
queja de que los prefectos de las provincias comen en los monas-
terios más espléndidamente que en palacio; para tales gastos se 
necesitaba gran cantidad de dinero: de esta forma los obispos y 
sacerdotes convirtieron en su patrimonio y en su hacienda lo que 
había sido sólo de los pobres; ojalá que les tocase el Espíritu de 
Dios y llevasen a su memoria de dónde lo tienen, por quiénes les 
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fue dado, con qué intención, y recordasen que son poderosos con 
los recursos de los débiles.” (Libro II, Cap. VI).

Pero sin duda, Vives tiene muy claro que es la Iglesia, dada la cantidad de riquezas que 
en su tiempo acumula, la principal fuente de recursos con la que se debe contar. Pero parece 
sugerir que la iniciativa han de tomarla los mismos responsables de la jerarquía eclesiástica, 
y que nunca se debe acudir a la violencia, pues, en tal sentido, parece que Vives antepone la 
paz social a la demanda de justicia, si ésta implicase empuñar las armas y derramar sangre:13

“Éstos, los abades y las demás jerarquías eclesiásticas, si quisie-
ran, podrían socorrer a la mayor parte de los necesitados con la 
gran cantidad de sus rentas: si no quieren, Cristo los castigará. 
Hay que evitar siempre la perturbación y la discordia entre ciuda-
danos, que son un mal mayor que retener el dinero de los pobres, 
pues ningún dinero, por cuantioso que sea, debe ser tan impor-
tante para los cristianos que por su causa se tomen las armas. Hay 
que servir por completo a la tranquilidad pública, que prescribió 
Cristo y Pablo siguiendo al maestro; (...)” (Libro II, Cap. VI).

En cualquier caso, Vives cree que será suficiente con gestionar bien los ingresos anuales de 
los hospitales, y las rentas producidas por el trabajo de todos, siempre que se administren con 
rectitud. También aquellos ricos que mueren deberían dejar la pompa de sus enterramientos 
en beneficio de los pobres. Pero Vives tiene muy claro que lo que hay que evitar es precisamen-
te la corrupción en la gestión de los hospitales, y pone precisamente como ejemplo de mala 
gestión en tal sentido a lo que ha oído sobre España, donde los gestores benefician a familiares 
y amigos, en vez de a los pobres. (Libro II, VI).

A todo el conjunto de medidas concretas, Vives siempre añade la necesidad de fomentar la 
generosidad, la buena fe, el desprendimiento, y el cultivo del espíritu, frente a la avaricia, el ape-
go al mundo y al deseo de riquezas. Además, muestra su preocupación no sólo por aquel que 
padezca la pobreza, sino también el infortunio. A fin de cuentas, Vives cree que las personas 
deben ser protegidas de la mala fortuna, y que sus vidas no tendrían que desmoronarse por un 
revés de la suerte, habiendo recursos disponibles para paliar tales circunstancias adversas. En 
este sentido, aunque las razones cristianas son las que siempre obligan en primer término, Vives 
quiere ir más allá, y apela a razones estrictamente humanitarias, de justicia, que nos obligan a 
poner remedio a tamaña desventura. Es el Vives más humanista el que una vez más, insiste en 
socorrer al que, por las más distintas causas, lo precisa. De nuevo, es la injusticia de una vida que 
se pudre en medio de la opulencia lo que mueve a Vives a plasmar su protesta:

13 El pensamiento de Vives tendría más un carácter reformador que revolucionario, pues pretende solventar el problema de 
la pobreza haciendo cambios cualitativos en la estructura social, sin querer transformarla radicalmente. Cfr. Moreno Gallego, 
op. cit., pp. 452-3.
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“No ha de socorrerse sólo a los pobres que carecen de las cosas 
necesarias para la vida todos los días, sino también a aquellos so-
bre los que sobreviene alguna desgracia súbita, como cautiverio 
en la guerra, prisión por deudas, incendio, naufragio, inundación, 
muchas clases de enfermedades, finalmente innumerables des-
gracias fortuitas que afligen a familias honradas; a todo esto se 
añaden las muchachas pobres, a las que muchas veces la miseria 
empuja a hacer mal uso de su pudor. En efecto, no se puede sopor-
tar que en una ciudad, no digo ya cristiana sino ni siquiera pagana 
con tal de que se viva según costumbres humanas, por cincuenta o 
cien florines se ponga en peligro la honestidad de una doncella, la 
salud y la vida de un hombre honrado, que un hombre se vea obli-
gado a abandonar a su esposa y a sus hijos pequeños, mientras 
otros sobreabundan en riquezas hasta tal punto que malgastan 
unos miles de áureos en un sepulcro, en un palacio, en un edificio 
inútil, en un banquete o en un espectáculo público” (Libro II, Cap. 
VII).

El programa de Vives es, pues, de una gran belleza moral. Sin embargo, nuestro autor sabe 
que aunque la virtud es hermosa y apetecible por sí misma, no le faltarán enemigos. Es cons-
ciente de que tales reflexiones sobre la pobreza, su injusticia, y el modo de afrontarla, tendrán 
no pocos opositores, porque cuestionan sus costumbres y placeres. (Libro II, Cap. VIIII). Habrá 
incluso, nos dice, quien se meta a teólogo y cite las palabras de Cristo de que “siempre habrá 
pobres”. Pero esto no debe entenderse, alegará, como si Cristo no nos mandase que actuemos 
contra la pobreza, sino más bien que, sabiendo de nuestra dureza de corazón, y que la pobreza 
tiene en nosotros su principal causa, tenía que predecir que “siempre habría pobres”. Por tanto, 
ya que no dejará de haber pobres, al menos socorramos a cuantos podamos, y ofrezcámosles 
alivio. Además, de nuevo, insistirá Vives en que es preciso ensanchar el concepto de pobreza, 
extendiéndolo a algo más que a la falta de dinero; porque, nos dirá nuestro autor, pobreza es 
todo aquello que, en sentido amplio, afecta a necesidades humanas no cubiertas, no satisfe-
chas, por lo que la protección del pobre tendrá que ir más allá de la mera aportación dineraria:

“No predijo Cristo que los pobres estarían siempre con nosotros 
porque él mismo lo quisiese, ni que llegarían los escándalos por-
que le agradasen, puesto que nada nos recomendó con más dili-
gencia que el auxilio de los pobres, y maldice a aquel que ofreció 
motivos para el escándalo. Pero porque conocía nuestra debilidad, 
por la que nos precipitamos a la pobreza, y también nuestra mal-
dad, por la que no levantamos enseguida al caído, sino que permi-
timos que quede tirado y se pudra, por eso predice que siempre 
tendremos pobres; (...)Así, pues, con estas predicciones no nos 
manda Cristo que actuemos, sino que ve que obraremos así; de 
esta forma, estos proyectos nuestros no hacen desaparecer a los 
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pobres sino que los alivian, no impiden que alguien sea pobre, 
sino que lo sea por mucho tiempo al extenderle inmediatamente 
la mano para que se levante.

Quisiera por completo que pudiéramos conseguir que no hubiese 
ningún pobre en esta ciudad; no temería el peligro de que se pen-
sase que Cristo había dicho algo falso: habría muchísimos en otras 
ciudades. Y no sólo son pobres los que carecen de dinero, sino 
cualesquiera privados de fuerzas corporales, de salud, de inteli-
gencia o de juicio, como explicamos al principio de esta obra. Añado 
que no menos ha de ser llamado pobre, incluso de dinero, aquel a 
quien ya en el hospital, ya en su humilde casa se le proporciona un 
digno alimento, no conseguido con su actividad o trabajo sino debi-
do por completo a la beneficencia ajena” (Libro II, Cap. VIII).

Tal y como estamos teniendo ocasión de comprobar, las razones religiosas se van tren-
zando con las estrictamente humanitarias. Y aunque como ya hemos dicho, en la jerarquía de 
razones, las que están ancladas en la enseñanza bíblica están dotadas de mayor autoridad y 
rango, las razones estrictamente humanitarias siempre estarán presentes. Por ello, Vives no 
puede dejar de elevar su protesta, una vez y otra, mostrando su indignación ante la injusticia, 
y nuestra falta de humanidad, cuando consentimos la pobreza sin hacer nada o lo necesario 
por remediarla:

“En verdad ¿quiénes obran de forma más inhumana los que quie-
ren que los pobres se pudran en sus inmundicias, suciedad, vicios, 
ignominias, descaro, desvergüenza, ignorancia, locura, desgracia 
y miseria, o los que descubran un camino por el que los lleven, 
liberados de aquello, a una vida más civilizada, más pura y más 
culta con una ganancia tan grande para tantos hombres inútiles y 
perdidos?” (Libro II, Cap. VIII).

Al final, es la avaricia del hombre el mayor obstáculo con el que se encuentra la pobreza. 
Una avaricia, dirá Vives, que no sólo es vergonzosa, sino detestable, porque si malo es quitar 
algo a un rico, cuánto peor no será quitarle a los pobres y privarles de aquello que por razones 
humanitarias y cristianas se les debe (Libro II, Cap. VIII). Vives insiste en que este cuidado de 
los pobres ya lo promovieron los paganos, por lo que nosotros, dice, que además hemos visto 
brillar el sol cristiano, estamos aún más obligados, al prescribírsenos expresamente la caridad 
(Libro II, Cap. IX). Pero en ese entrelazamiento de razones, humanitarias y cristianas, con las 
que Vives insiste que hemos de ir más allá de la mera buena voluntad, aprovechando toda oca-
sión para poner en práctica las medidas en favor de los pobres (Libro II, Cap. IX), nuestro autor 
enumera una serie de frutos que sin duda cosecharemos si ponemos en práctica todas estas 
medidas: ganará honor la ciudad, disminuirán los robos, y toda clase de delitos: la tranquili-
dad será mayor, la concordia entre los ciudadanos, dice Vives, será enorme, por lo que será 
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también más seguro, más sano y agradable estar en la ciudad y en los templos; y, finalmente, 
la gran benefactora será la ciudad en su conjunto, porque los ciudadanos habrán aprendido a 
ser más moderados, educados, útiles y justos. Los niños y niñas habrán avanzado en el cultivo 
del civismo, la sensatez y la piedad. Y, también las almas de muchos se habrán liberado del es-
crúpulo y del reparo de ayudar a los que lo necesitan, por lo que también aquí se produce una 
ventaja desde el punto de vista espiritual (Libro II, Cap. X).

Insistimos en ese entrelazamiento entre lo humano y lo divino que siempre se da en el 
modo de razonar de Vives. Y por ello, sus palabras finales, con las que cierra y concluye su es-
crito, son tan significativas del modo de pensar de nuestro autor, porque a fin de cuentas trata 
de recoger y sintetizar el mejor fruto que puede alcanzarse, tanto desde un enfoque estricta-
mente humano, como desde la perspectiva de la fe, si practicamos -individual e institucional-
mente- la caridad como modo de combatir la pobreza:

“Pero supera todos esos bienes el aumento del amor recíproco, 
que se dará con la intercomunicación de beneficios de forma sin-
cera y sencilla, sin sospecha de indignidad, y después el premio 
celestial que hemos mostrado que está dispuesto para las limos-
nas que nacen de la caridad” (Libro II, Cap. X).

En definitiva, el Vives humanista y cristiano se rebela contra la injusticia de la pobreza, y lo 
hace con buenas razones, entrelazando las humanas y las divinas, las que nacen de la charitas 
cristiana y las que brotan de la más humana indignación ante la pobreza, amén de razones 
prudenciales, como son el orden y la paz social. Además, insistirá en nuestra culpable com-
plicidad con la pobreza. En efecto, constantemente apelará a la necesidad de coherencia con 
la caridad cristiana, pero también a seguir la más mínima humanidad y justicia para con los 
que sufren una situación de la que todos somos corresponsables. No podemos, pues, eludir, 
nuestra culpa en tal sentido. El problema de la pobreza es, en suma, un problema de justicia, 
individual e institucional, y exigirá, pues, abordarlo desde ambos planos, atendiendo tanto a 
nuestras posibilidades personales, como a las estrategias institucionales.

Bien es verdad que Vives escribe en un contexto muy determinado, la Brujas del siglo XVI, 
en la que vivió y redactó su obra, que tenía a Jozef de Baenst y a Jan van Themseke, burgomaes-
tres de la ciudad, como destinatarios principales de la misma. Sin embargo, las líneas maestras 
del pensamiento de Vives, las razones que alega en favor de los más necesitados, la crítica a 
la hipocresía de una sociedad que en la práctica se muestra impasible con los excluidos, tiene 
plena vigencia en un mundo como el nuestro, en el que la pobreza sigue galopando a escala 
local y global. Porque los destinatarios de esta obra seguimos siendo también nosotros, que 
no podemos eludir nuestra responsabilidad ante este lacerante hecho, que cuestiona la huma-
nidad del mundo en el que vivimos, pero también la humanidad de todos nosotros. Sin duda, 
no podemos tomar las palabras de Vives al pie de la letra, para trasladarlas a nuestro actual 
escenario. No podemos ni siquiera considerar que sus propuestas puedan tener hoy plena 
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vigencia punto por punto. Pero sí podemos encontrar en sus reflexiones un excelente caudal 
de inspiración para seguir repensando el problema de la pobreza hoy, incorporando así una 
nueva luz, y, con ella, algo más de Verdad y Justicia. Por ello querríamos despedir este trabajo, 
este homenaje a Vives, pero también a todos los pobres del mundo, citando sus propias pa-
labras, con las que nos invita al diálogo permanente y a que cada cual haga de sus textos su 
propia lectura, sin olvidar nunca la importancia de mantener un tenso equilibrio entre justicia 
y prudencia, que exige atender a las circunstancias concretas de cada lugar:

“Ciertamente estas son las cosas que me parece que hay que hacer 
en la situación presente; quizás no convenga mantenerlas todas, 
tal como han sido dispuestas por mí, en todas las ciudades y en 
todo momento; que lo vean las personas prudentes en cada po-
blación, y que miren por el bien de su ciudad con afecto hacia su 
tierra; en realidad he prefijado el mismo fin, el mismo proyecto 
y la misma meta, que creo que serán convenientes y oportunos 
siempre y para todo lugar; pero, si no conviene que se hagan to-
das las cosas al mismo tiempo, porque la costumbre aceptada se 
opondrá quizás a la innovación, será posible servirse de alguna 
maña e introducir al principio las más fáciles y después, poco a 
poco, las que se consideran más difíciles. Nada hay tan bien es-
tablecido como lo que es adecuado en todo tiempo y lugar. Por 
eso intervendrá la prudencia a fin de que mire por cada una de 
las actividades. Sobre todo evítese la división, cruel plaga de las 
ciudades” (Libro II, Cap. VII).

Ya sólo nos resta expresar un deseo: que la prudencia nos guíe, pero también la perma-
nente búsqueda de la Justicia, para ser constantes en la lucha contra la pobreza en un mundo 
como el de hoy, en el que nuestra responsabilidad es cada vez mayor, frente a una imparable 
injusticia, que oprime y asfixia a millones de vidas humanas, para vergüenza de todos noso-
tros; injusticia que, de no combatirla con las armas de la inteligencia y de la cultura, nos hace 
sus cómplices, cuestionando de raíz nuestra más íntima y compartida humanidad.
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Direito e cristianismo:  
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Resumo: O presente artigo faz breves reflexões sobre a influência cristã no direito romano 
aos dias atuais. Influências estas, de igualdade entre os seres humanos apregoados por Jesus, 
que contribuiu para o surgimento de uma teoria dos direitos humanos. Adotou-se o método 
dialético de abordagem, pois auxilia na análise dos fatos sociais advindos do decorrer da historia 
da humanidade, visando compreender o presente tendo em vista o futuro. A priori verifica-se 
que filosofia cristã constituiu-se num dos fatores do declínio da filosofia antiga, declínio este que 
influenciou os diversos institutos jurídicos da atualidade, como as Constituições dos Estados 
ocidentais e princípios, como o princípio da extraterritorialidade. Conclui-se que é inegável o 
reconhecimento da herança deixada pelos ensinamentos de Jesus Cristo, baseada na fé e na ética 
pelo mundo ocidental. E por essa razão o Direito e a Justiça adquiriram novos parâmetros.

Palavras-chave: Direito e Justiça. Direitos humanos. Influência do cristianismo. Novos 
parâmetros.

Abstract: This article makes brief reflections on the Christian influence of Roman law to 
the present day. These influences, equality among human beings proclaimed by Jesus, which 
contributed to the emergence of a theory of human rights. We adopted the dialectical method 
of approach, it helps in the analysis of social facts arising from the course of human history, 
to understand the present in view of the future. A priori it appears that Christian philosophy 
constituted a factor in the decline of ancient philosophy, this decline that influenced the var-
ious legal institutions today, as the constitutions of Western states and principles such as the 
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principle of extraterritoriality. We conclude that it is undeniable recognition of the legacy left 
by the teachings of Jesus Christ, based on faith and ethics in the Western world. And for that 
reason the Law and Justice acquired new parameters.

Keywords: Law and Justice. Human rights. Influence of Christianity. New Parameters.
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1. Introdução

A Teoria dos Direitos Humanos é amplamente discutida pelos estudiosos da matéria. Tem 
como ideia central a igualdade entre todos os seres humanos, independentemente de classe 
social, raça, cor, sexo, dentre outros.

É extremamente importante o tema, pois com o cristianismo o Direito e a Justiça adquiri-
ram novos parâmetros jurídicos e, por conseguinte, é estudado pela filosofia, sociologia, ciên-
cia política contemporânea e outros campos da ciência.

No decorrer do estudo deste artigo tentar-se-á demonstrar em breves linhas a filosofia 
cristã que influenciou o direito romano, criando novos parâmetros para os documentos jurídi-
cos atuais, bem como para as Instituições. Isto seja, com os ensinamentos idealizados e apre-
goados por Jesus influenciaram-se as múltiplas formas de como se viver na sociedade e, dessa 
forma, faz-se necessário analisar documentos, a exemplo da Bíblia Sagrada que fundamenta 
hoje os principais institutos jurídicos de que se tem ciência.

E por fim, da melhor maneira social, poder entender e fazer as possíveis considerações de 
por que o mundo ocidental hoje é totalmente influenciado pelas heranças deixadas pelos ensi-
namentos de Jesus Cristo, pelo qual morreu pregando a essência da vida.

2. A influência do cristianismo sobre o direito civil 
dos romanos e os novos parâmetros

O cristianismo é o conjunto das religiões ditas cristãs e institucionalizadas, no catolicismo, 
nas igrejas ortodoxas e nas centenas de confissões do Protestantismo. São baseadas nos ensi-
namentos, na pessoa e na vida de Jesus Cristo, que foi crucificado, morto por suas pregações, 
pois autoproclamava-se o “messias”, o “escolhido”.

É a religião originada do judaísmo. Dados históricos relatam que os primeiros cristãos vi-
viam em círculo fechado. Praticavam a Lei Talmúdica interpretada sob a ótica cristã e sob a 
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alegação na fé monoteísta, pois se impedia o reconhecimento na natureza divina dos impera-
dores, diferenciando-se assim do politeísmo.

O cristianismo rompeu com a antiga tradição do Velho Testamento e da Lei Mosaica, em 
que a justiça era baseada na Lei de Talião, onde se concedia às pessoas o direito de fazer justiça 
por elas mesmas e de forma desproporcionada, conhecido como o princípio do “olho por olho, 
dente por dente”. “As leis eram interpretadas pelos sacerdotes e membros religiosos do grupo, 
que davam um caráter sobrenatural aos acontecimentos” (Costa, 2009, p. 31).

A justiça que Jesus apregoava estava em Deus-Criador de todas as coisas, e não nas leis es-
critas por homens. Para ele, a Lei Divina era imutável, perene, estável, universal e irrevogável. 
Todavia, Jesus não apareceu no cenário espiritual humano para desmentir os profetas e as 
leis vigentes a sua época; veio, no entanto, para adequar o homem e sua moral ao seu tempo 
(Quilici Gonzalez, 2005, p. 135).

No Livro de São Mateus, no Capítulo V e versículos de 38 a 42, fica claro o entendimento 
sobre o rompimento com a antiga tradição do Velho Testamento, in verbis:

Ouvistes que foi dito: Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, 
vos digo que não resistais ao perverso; mas a qualquer que te ferir 
na face direita, volta-lhe também a outra; e ao que quer demandar 
contigo, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te 
obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e 
não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes.

A essência da Lei Divina estava no perdão como reconciliação entre os homens e o amor a 
Deus sobre todas as coisas. No Novo Testamento, a todo momento verifica-se que há vários apon-
tamentos para uma superação do Velho Testamento, tanto é que “o sermão da montanha revela o 
nascimento de uma outra justiça: a negação da lei de talião” (Quilici Gonzalez, 2005, p. 135).

No mundo antigo, na Grécia e em Roma, a ideia de direito e de justiça advinham da acepção 
aristotélica de justiça distributiva ou retributiva. O pensamento grego chegou ao seu auge com 
Platão (428-348 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.), e logo “depois foi decaindo, passando pelo 
epicurismo e pelo estoicismo, até alcançar o ceticismo de Pirro, o maniqueísmo de Diógenes, 
desembocando num ecletismo sem precedentes” (Quilici Gonzalez, 2005, p. 136)

A filosofia Clássica Grega de Platão e Aristóteles era inacessível ao homem romano e aos 
povos que viviam sob o Império Romano. A filosofia clássica estudava os problemas que se re-
lacionavam com a existência do ser, o conhecimento da verdade, os valores estéticos e morais, 
as mais variadas formas de linguagens e o estudo da mente humana. Em suma, a filosofia grega 
instruía o homem para a arte de viver e morrer da melhor forma possível.

Enquanto com os ensinamentos de Cristo a promessa era a vida e o paraíso eterno após a 
morte. Quem detinha o conhecimento da filosofia clássica eram as pessoas “ditas” abastadas 
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e cultas. Elder Lisboa Ferreira da Costa (2009, p. 35) retrata bem esse período da história, 
destacando que:

Muita gente (era) pobre e desolada nas ruas, pedintes e muita 
miséria se alastravam. Não se pode deixar de destacar a falta de 
higiene que, espalhada por todos os lados, causava grande quan-
tidade de doenças.

Essa realidade contrastava com a opulência das construções e pa-
lácios romanos, onde viviam uma corte egoísta e sem preocupa-
ções com o resto da população.

Época da ansiedade “de extrema turbulência política e dificuldades econômicas, era com-
preensível que pessoas começassem a considerar a vida na terra como uma ilusão e a depositar 
suas esperanças no além” (Burns, 2001, p. 178). E nada mais natural que o sistema filosófico 
elaborado de Platão e Aristóteles fosse substituído, a partir de século I a.C., “pelas crenças reli-
giosas, porque as crenças religiosas desprezavam o raciocínio filosófico e apelava para a fé como 
caminho único para alcançar a vida eterna e a divindade” (Quilici Gonzalez, 2005, p. 136).

Com a ascensão do cristianismo, diferentemente de outras religiões, como o mitraísmo, o 
gnosticismo e os cultos de Isís e Serápis, apregoava-se a novidade, o exclusivismo e a teoria do 
mal, e ia mais além: “As religiões rivais também prometiam uma vida futura, mas a doutrina 
do cristianismo sobre esse assunto era a de longo alcance. Proclamando que os ímpios se ‘li-
quefariam em fornalhas ardentes’ por toda a eternidade”. Junte-se a isso uma época de muitos 
temores (Burns, 2001, p. 179).

Ademais, não poderia ser diferente o crescimento do cristianismo, pois tinha adeptos em 
todas as classes sociais, em especial, “a dos humildes, como os carpinteiros, pescadores e cons-
trutores de tendas”, porquanto se prometia a exaltação destes (Burns, 2001, p. 179).

Com a propagação do cristianismo, a filosofia se tornou serva da teologia, de forma que 
“a Palavra Sagrada passa a constituir um novo parâmetro para toda perquirição ontológica, 
axiológica e gnosiológica”. E sob a influência do cristianismo, o Direito e a Justiça ganham di-
mensão de religiosidade (Quilici Gonzalez, 2005, p. 131).

O cristianismo exerceu grande influência na civilização do mundo romano, e tal influências 
modificou as relações civis (direito civil) da sociedade. Derivado do pensamento religioso e 
político, Raymond Theodore Troplong (1852, p. 26), em sua obra intitulada “Da influência do 
christianismo sobre o direito civil dos romanos”, retrata brilhantemente a forma vivencial do 
povo romano que, segundo consta, antes da influência da filosofia cristã, fora governado sob a 
égide do direito civil, que na sua origem:
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[...] foi sellado [...] rudeza theocratica e aristocratica, inseparavel 
de todas as epochas chamadas por Vico heroicas. Sahiu do seio de 
um patriciado religioso, militar e politico, que lhe gravára as suas 
recordações de conquista, instinctos de immobilidade, genio for-
malista, zeloso, dominador, creado na eschola sombria e forte da 
theocracia etrusca. Não (havia no direito primitivo) a acção efficaz 
da equidade natural, nem essa voz da humanidade, que falia tão 
alto entre os povos civilisados. A noção simples e clara do justo e 
do injusto é nelle desfigurada pelo terrível envoltorio de institui-
ções, que sacrificam a natureza á necessidade politica, a verdade 
innata aos artifícios legaes, a liberdade á formulas sacramentaes. 
Na ordem civil como no Estado, Roma só se propõe a formar ci-
dadãos, e tanto mais privilegios e grandeza confere a esse titulo 
eminente, quanto maior é o numero de sacrifícios á patria, que 
ella exige d’aquelle, que tal titulo possue, querendo que abdique 
pelo interesse publico as suas affeições, e vontades, e até a sua 
rasão intima.

A filosofia cristã rompeu com vários dogmas na sociedade romana, a saber: a família, a pro-
priedade, as obrigações e as sucessões. Os laços de união familiar na sociedade romana, por 
exemplo, fundamentavam-se no poder (potestas, manus). Ou seja, ninguém pertencia à família 
só porque era filho, esposa ou parente, mas porque era “filho em poder, esposa em poder, pa-
rente pela submissão a um poder” (Troplong, 1852, p. 45). Dessa forma:

O casamento só por si (justae nuptiae, justum matrimonium) é um 
laço insufficiente para fazer entrar a esposa na familia do marido: 
fica pois em sua propria familia com o nome de matrona; fica es-
tranha a de seus proprios filhos. Mas se as núpcias são seguidas de 
um anno de posse da mulher pelo marido (usus); ou então se são 
consagradas pelas ceremonias religiosas e patrícias da conforrea-
cão, ou acompanhadas das fórmas civis da venda fictícia (coemp-
tio) passa a mulher para o poder do marido in manu: torna-se 
materfamilias; e este poder (esta palavra chegou até nós sem a 
realidade) impressiona sobre tudo o espirito por seu caracter de 
severa altivez; porque o marido é o juiz de sua esposa [...].

Grande eram a onipotência do Pater Famílias em exercer legalmente o poder sobre os es-
cravos, a mulher, os filhos e os agregados. A existência efetiva de uma família romana se dava 
somente através do vínculo de poder e de religiosidade.

Com a religiosidade influenciada pelos ensinamentos cristãos, algumas reformas ocorre-
ram na sociedade romana, como o poder de vida e morte que o pai tinha sobre o filho; com tal 
mudança, passou a ser plenamente possível, somente “o consentimento da mãe e desde que a 
justiça também fosse ouvida” (Braga, 2002, p. 95).
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No mundo romano a liberdade era considerada o maior bem que se poderia ter. As pessoas 
movimentavam-se na comunidade como cidadão e não cidadão e, nessas circunstâncias, re-
cebiam os nomes de “livres, semilivres, escravos, ingênuos, libertos, libertinos, in mancipio e 
colonos” (Cretella Junior, 2006, p. 60). Dependendo da classe em que estavam, tinham alguns 
privilégios, bem como certos prejuízos em consequência desse status social, como, por exem-
plo, os “escravos serem condenados aos trabalhos forçados ou jogados às feras, a escravidão 
pelo nascimento, se tornava escrava a mulher que mantivesse relações com escravos alheios, 
entre outros”. Mas, por influência do cristianismo, o direito romano começou a se humanizar. 
Conforme bem salienta José Cretella Junior (2006, p. 62), passou a ser:

[...] proibido aos senhores abandonar escravos velhos, doentes e re-
cém-nascidos sob pena de perderem a dominica potestas (relação 
jurídica que liga o dominus ao servus); é proibido também atirar os 
escravos às feras, a não ser com autorização do magistrado; é proi-
bido ainda maltratar o escravo, bem como matá-lo sem motivo.

Para o sociólogo Pedro Braga (2002, p. 96), por influências cristãs passou-se a defender 
também [...] “a igualdade das mulheres, dos gentios (estrangeiros) e dos escravos”, ou seja, a 
igualdade entre todos os seres humanos.

Em relação aos estrangeiros, o cristianismo:

[...] exerceu uma decisiva influência no reconhecimento do esta-
tuto dos estrangeiros, que deveria equiparar-se ao dos nacionais, 
contribuindo, assim, para a formação de uma comunidade de Di-
reito, e para o surgimento do princípio da extraterritorialidade da 
lei (Braga, 2002, p. 96).

Devido aos fundamentos cristãos, foram propagadas a inclusão de todas as nações, ou seja, 
a construção de uma só comunidade de pessoas em Cristo no sentido de igualdade. Em Efésio, 
capítulo 2, versículos 11 ao 22, encontramos a passagem em que fica nítida essa concepção de 
igualdade entre os gentios e os cidadãos romanos, senão vejamos:

Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam 
circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo 
sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos 
pactos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. 
Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo 
sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual 
de ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de separação 
que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei 
dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar, em si mes-
mo, dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz 
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reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela ma-
tado a inimizade; e, vindo, ele evangelizou paz a vós que estáveis 
longe, e paz aos que estavam perto; porque por ele ambos temos 
acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais 
estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e 
membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos 
apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a princi-
pal pedra da esquina; no qual todo o edifício bem ajustado cres-
ce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente 
sois edificados para morada de Deus no Espírito (Bíblia Sagrada, 
capítulo 2, versículos 11-22).

No mesmo sentido há enumeras outras referências sobre a igualdade entre os gentios e os 
cidadãos romanos no texto bíblico. No Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 39, Jesus apre-
goa: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”.

Com esses ensinamentos a Bíblia deixa claro que os povos passaram a se unir em torno de 
interesses comuns e pela necessidade de se dispensar ao estrangeiro o mesmo tratamento que 
aos nacionais. Observa-se que (nos dias atuais) são princípios que influenciam e disseminam-
-se no campo do Direito Internacional Privado e em outros campos do direito.

Pedro Braga (2002, p. 97) retrata bem essa disseminação para outros campos do direito, a 
exemplo dos princípios da igualdade, da isonomia entre as pessoas; segundo consta, os “princí-
pios enunciados por Jesus vão além do estatuto do estrangeiro: (pois) ele visava igualmente ou-
tros elos frágeis da sociedade, como as crianças, as mulheres, os idosos, os pobres e os escravos”.

Na Roma antiga, no período conhecido na história do direito como Formulário ou Per For-

mulas, que vai de 149 a.C. ao século III da Era Cristã, o ius civile era aplicado aos cidadãos ro-
manos que tinham o privilégio de consultar as legis actiones. Com a elaboração do estatuto do 
ius gentium (Estatuto do estrangeiro), os pretores “concediam-lhes ação para que, assim, seus 
direitos fossem tutelados” (Braga, 2002, p. 96).

Nos ensinamentos cristãos, mais precisamente no Livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 
1 a 3, verifica-se o resguardo de mulheres por Jesus em seu grupo de discípulos, “como Ma-
ria Madalena, Joana, Suzana”, dentre outras. Observam-se também mudanças no casamento, 
como “a liberdade de escolha dos cônjuges, seu consentimento pessoal, a monogamia, a indis-
solubilidade e o casamento como o único local de exercício da sexualidade lícita” (Braga, 2002, 
p. 99). Dois textos antigos famosos retratam a mudança no casamento como sendo: “a união 
de homem e mulher, sociedade total de vida, associação de direito divino e humano” (Digesto, 
23, 2, 1, apud Cretella Junior, 2006, p. 81).

A propriedade no direito romano, por sua vez, tinha o caráter exclusivo e perpétuo e, por 
influência do cristianismo, a noção materialista de propriedade modificou-se da severa e pri-
mitiva ideia de caráter exclusivo e perpétuo para a ideia de humanização, no sentido de que 
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“a propriedade (passa) a ser vista como um bem que acarreta para seu titular direitos, mas 
também deveres e obrigações morais” (Cretella Junior, 2006, p. 127).

Na época de Jesus, na Palestina, as mulheres judias viviam grandes privações de direitos. 
Christine Schenk (2006, s/p) retrata bem essa passagem histórica, quando menciona que:

Elas não tinham nenhum direito à propriedade nem podiam di-
vorciar-se; os maridos, sim, podiam fazê-lo até por motivos ba-
nais, como o da esposa deixar queimar a refeição, por exemplo. 
(As mulheres) Gozavam do direito à sucessão, mas os herdeiros 
masculinos tinham a precedência. E os bens herdados pela mu-
lher passavam a ser de usufruto do marido.

No Livro de Deuteronômio (capítulo 23, versículos 19-20), no direito obrigacional, o cris-
tianismo contribuiu para o conceito de igualdade de direito, onde está prescrito que: “Ao estra-
nho emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros; para que o Senhor 
teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual vais a possuir”. Diante da 
tradição judaica, Jesus condenava a usura, no espírito de que deveria prevalecer sempre a so-
lidariedade entre a humanidade.

Sobre a filosofia da vontade livre e consciente na hora de contratar, Yves Lassard (1782-
1882, p. 21-22) sustenta que:

É adotando sua filosofia moral que os jurisconsultos desenvolve-
ram a noção de jus gentium; a ideia de uma sociedade existindo 
entre todos os homens e de uma igualdade física entre seus mem-
bros. A partir dessas ideias, eles fizeram prevalecer a noção de 
uma vontade livre e consciente à base dos contratos; eles colo-
caram como princípio o respeito da palavra dada; eles definiram 
com precisão a noção do enriquecimento justo ou injusto; eles 
explicitaram a noção de boa-fé, e por via de consequência a de 
dolus malus, introduzida pelo pretor Aquilius Gallus por volta de 
68 antes de Jesus Cristo.

O cristianismo se disseminou com a ação missionária do Apóstolo Paulo de Tarso e há 
quem diga que:

[...] se não fosse Paulo – o Apóstolo, provavelmente o cristianismo 
não teria se tornado a religião oficial de Roma. (Quiçá até) que o 
cristianismo teria desaparecido como ocorreu com centenas de 
outras seitas religiosas da época do Império Romano. Isso só não 
se deu graças ao trabalho apostólico de Paulo (Quilici Gonzalez, 
2005, p. 135).
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Paulo era judeu e cidadão romano, muito culto, “educado à luz da cultura da filosofia he-
lênica que predominava em sua época. Além de conhecer a filosofia antiga, conhecia também 
as sagradas escrituras e possuía um bom domínio sobre a estrutura política romana” (Quilici 
Gonzalez, 2005, p. 135).

O apóstolo Paulo apregoou suas crenças pelo mundo mediterrâneo. Os ensinamentos do 
Cristianismo se espalharam rapidamente por todo o mundo romano. Para o professor Carlos 
Enrique Ferreira (2010, s/p), esses ensinamentos são claros e contemporâneos em trechos 
bíblicos em Efésios, quando se vislumbra “(...) a possibilidade de olhar o homem como parte de 
um mesmo coletivo, humano, e não mais como ‘estrangeiros e adventícios’”. O Apóstolo Paulo 
também privilegia a espécie humana na Epístola para os Gálatas, nos seguintes termos:

[...] vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos 
vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há 
judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem 
mulher; pois todos vós sois um só em Cristo Jesus (Gálatas 3,26 
a 28).

No Império Bizantino, por sua vez, Justiniano fez-se designar a compilação do ponto de 
vista jurídico de uma síntese completa do direito romano, “obra essa, muito influenciada pelo 
cristianismo”. Isso porque, Justiniano era “subtil, verboso, disputador; mas um bom senso na-
tural, bebido nas fontes da philosophia christã”. Retrata a história que Justiniano “atacou corpo 
a corpo, e perseguiu em todas as partes a jurisprudência, em proveito da equidade” (Troplong, 
1852, p. 61).

Tanto que encontramos nas Institutas (Institutas, I, 1, 1) do imperador Justiniano uma defi-
nição da ciência do direito – Jurisprudentia –, em que se veem miscigenados elementos huma-
nos, religiosos, morais e filosóficos: “Jurisprudência (ou ciência do direito) é o conhecimento 
das coisas divinas e humanas, a ciência do que é justo e do que é injusto” (Cretella Junior, 2006, 
p. 11). Também é importante salientar, no que tange à jurisprudência da época:

A evolução do direito clássico ocorreu com as atividades dos ju-
risconsultos e magistrados (no sentido de que) não modificavam 
as regras, mas exerciam uma atividade inteligível de interpretação 
da lei para os casos concretos, fazendo uma interpretação atual 
(Costa, 2009, p. 48).

Raymond Theodore Troplong (1852, p. 62-65) aduz que memoráveis testemunhos da épo-
ca retratam o conceito de igualdade entre as pessoas, buscada a custo por Justiniano, no sen-
tido de que:

[...] a egnaldade se apodera das pessoas e das coisas; extingue a di-
fferença entre todos os libertos, e nivella as classes livres, ao mes-
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mo tempo que melhora a sorte dos escravos; não faz a distincção 
entre o parentesco masculino (aqnatio) e o feminino (cognatio), o 
que faz a dissolução da família romana e põe no mesmo pé as coi-
sas mancipi e as nec mancipi, o que causa a dissolução da proprie-
dade romana: cessam as differenças entre a propriedade civil e 
natural; entre a usucapião, essa defensora da I-talia, o a prescrip-
ção, essa defensora do genero humano. As ideias de Constantino 
sobre o peculio são generalisadas, e por este meio augmentados 
os direitos dos filhos-familias: as filhas e os netos equiparados aos 
filhos, quanto ás condições da desherdaçao: o poder, que por si só 
tinha sido a base da substituição exemplar, cede o logar aos laços 
de sangue e de affeição. Desapparecem as ficções: a emancipação 
deixa de dissolver o nó da familia; e a família civil se confunde sòb 
este novo ponto de vista com a natural: a equidade tira á adop-
ção os direitos exagerados, que ella recebêra do direito civil; não 
faz mais o adoptado extranho a seus próprios paes, nem confere 
mais ao adoptante todos os direitos do patrio poder: as fórmas 
minuciosas e sacramentaes são proscriptas, especialmente nos 
testamentos, estipulações, processos, &c.: a queixa de inofficiosi-
dade, que por um restricto amor da logica offendia o testamento 
em sua propria existencia, nada mais faz do que tornar as suas 
disposições reductivas. A differença entre os legados per damna-
tionem, per vindicationem per proeceptionem et sinendi modo, se 
extinguem; todos os legados se confundem n’uma similitude que 
a razão aconselha: ainda mais, os fideicommissos lhes são equipa-
rados, e directamente obram: o privilegio dos soldados, de accei-
tar uma successão a beneficio do inventario, se extende a todos os 
homens. Justiniano desmantela os andaimes das leis caducas, já 
desmanteladas por Constantino: dá ás mulheres fortes garantias 
para conservação de seus dotes, e cria em seu favor uma hy-po-
theca geral tácita: abaixa a seis por cento os juros da moeda, que 
antes delle era de doze por cento.

Assim, o produto final do trabalho de revisão foram as institutas, compêndio dos princípios 
legais que se refletiam tanto no Digesto como no Código. A combinação das revisões represen-
ta o Corpus Juris Civilis, ou corpo de direito civil (Burns, 2001, p. 197).

Para Justiniano, o direito é criado pela Providência, inscrita por Deus na mente e no cora-
ção do homem, ou seja, o direito tem caráter, expressão, ética na moralidade da filosofia cristã. 
Devido a isso, fundamentava seus argumentos na natureza racional, porque o próprio Deus é 
a razão suprema.
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A nova filosofia cristã entendida por Justiniano é de que o homem é o filho de Deus e por 
consequência tem-se que defendê-lo contra a onipotência e poder arbitrário. O direito das 
pessoas passa a ter a proteção do homem contra a sociedade.

Depois de três séculos de preparações e experiências, “sôb tantas relações a sociedade 
convergia para a barbarie, elle (Justiniano) fez progredir para diante um dos ramos mais im-
portantes do governo dos homens” (Troplong, 1852, p. 64). O trabalho árduo de Justiniano 
somente foi divulgado na Idade Média com a designação de Corpus Juris Civilis, e essas influên-
cias cristãs, segundo retrata Yves Lassard (1782-1882, p. 22):

[...] na obra de Justiniano é inconteste, talvez mesmo preponde-
rante sobre todas as outras. Isso coincide com a ideia que para 
Justiniano a ordem jurídica deriva da teologia. Ele invoca cons-
tantemente o poder divino em sua obra, e introduz passagens 
bíblicas nos textos legislativos. Igualmente, certos institutos são 
interpretados sob o aspecto religioso: o casamento, por exemplo, 
torna-se um nexum divinum (traduzimos).

O professor Yves Lassard (1782-1882, p. 23) também destaca que existe outro projeto de 
Justiniano baseado na lei natural, que seria “d’un droit inférieur, lié à la nature, commun aux 

hommes et aux animaux (l’union des sexes, par exemple). Cette idée viendrait de la rhétorique 

grecque. Elle n’est toutefois pas dominante dans l’oeuvre de Justinien”. Ou seja, um direito infe-
rior devido à natureza comum aos seres humanos e animais (a união de ambos os sexos, por 
exemplo); esta ideia vem da retórica grega, mas não é dominante na obra de Justiniano.

Depois dos textos de Justiniano, a Igreja continuou a referir-se ao direito romano, pois a 
maioria dos textos foi copiada por clérigos, como nos movimentos teológicos e filosóficos da 
Patrística (de pater, patris, m. pai), no século I d.C. – IX d.C., que procurou defender a cultura 
cristã contra os pagãos. Um dos primeiros filósofos da Patrística foi Justino, que, inicialmente, 
fora pagão, porém buscou na filosofia cristã a satisfação do seu espírito.

Para Justino:

[...] a alma não pode obter a visão de Deus enquanto permanece 
no domínio meramente natural; só lhe resta um caminho: a acei-
tação daquela religião que não só promete conduzi-la a Deus, mas 
que, além disso, lhe proporciona os meios de alcançar este obje-
tivo soberano. O cristianismo cumpre as promessas da filosofia, e 
por isso ele é a verdadeira filosofia (Boehner, 1998, p. 28).

O professor Everaldo Tadeu Quilici Gonzalez (2005, p. 141-142) também ressalta outros 
filósofos importantes da Patrística, como:
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• Filon de Alexandria († 40 d.C.), que procurou unir harmoniosamente os ensinamentos 
bíblicos e a filosofia grega clássica;

• Clemente de Alexandria († 214), que ensinava “a filosofia como um Dom que Deus con-
cedeu aos gregos”;

• Orígenes de Alexandria († 261), outro nome muito importante; seus ensinamentos 
eram de que “Deus preparou os povos e fez que o Império Romano dominasse o mundo intei-
ro, porque a existência de muitos reinos teria sido um obstáculo à propagação da doutrina de 
Deus sobre a terra”;

• Boécio (480-524 d.C.) considerava que a eternidade, a sabedoria e o amor de Deus 
eram a única e verdadeira fonte da felicidade humana; e também que a felicidade humana não 
é encontrada em recompensas terrenas, como fama e riqueza, mas somente no bem supremo, 
que é Deus.

No entanto, de todos, o mais importante foi Santo Agostinho († 430 d. C).

Santo Agostinho era culto, tinha um vasto conhecimento da filosofia grega, mas também 
tinha um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas. Foi muito importante, porque foi 
a ponte de ligação entre a filosofia antiga e o cristianismo. Em suas reflexões sobre a lei e a 
justiça, indiretamente fez existir “uma teoria jurídica em seu pensamento” (Quilici Gonzalez, 
2005, p. 142-143).

O professor Everaldo Quilici Gonzalez (2005, p. 143) faz uma importante observação do elo 
existente entre a filosofia antiga e o cristianismo concebido por Santo Agostinho, nos seguin-
tes termos:

Assim como Platão entendia a realidade material sujeita à Lei de-
letéria da corrupção e da decadência, também para Agostinho a 
Lei Humana era algo imperfeito e contingente. A Lei Eterna (divi-
na), por derivar da palavra de Deus, era a única perfeita e eterna. 
Em decorrência disso, constatamos uma dicotomia entre Direito e 
justiça no pensamento de Agostinho.

Santo Agostinho fez ponderações em seus escritos sobre as Leis romanas, que segundo ele:

[...] o Direito concebido pelos romanos distanciava-se da justiça, 
pois o Direito Romano preocupava-se apenas e tão somente em 
regulamentar as ações externas do comportamento humano em 
sociedade, ao passo que os atos de justiça deveriam pressupor 
também os comportamentos interiores (da alma) dos homens. As 
regras ditadas pelo Direito Romano em relação aos bens da vida, 
por regulamentarem apenas os comportamentos que se exteriori-
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zam em relação a esses bens (como a posse, o furto, o roubo etc.), 
não se preocupavam com os comportamentos de foro íntimo, tais 
como o apego excessivo aos bens materiais, o egoísmo, a paixão, a 
soberba, a gula etc. Para Agostinho, exatamente porque o Direito 
Romano se limitava apenas a regulamentar comportamentos ex-
ternos (conduta de acordo com a lei, acabava ignorando os atos 
internos) (Quilici Gonzalez, 2005, p. 143-144).

Para Santo Agostinho a lei humana não deve ser desprezada, pois é um recurso para or-
ganizar a sociedade. A justiça está alicerçada com a ordem, do domínio sobre as paixões, das 
coragens sobre os vícios, mas acima de tudo Deus sobre o ser humano.

A razão é a essência do livre-arbítrio, e é através do livre-arbítrio que “o homem busca o 
cultivo da alma para a vida eterna”. Pela teoria do livre-arbítrio fica superada a “influência 
contida na filosofia grega de que o destino estaria presente na vida de todo o homem (tragédia 
grega)” e, desssa forma, “o destino não é algo dado a cada um, mas sim algo construído pelo 
homem” (Quilici Gonzalez, 2005, p. 146-147).

Em suma, para Santo Agostinho, “os homens devem fazer o bem, e se forem ‘escolhidos’ 
farão o bem; como ninguém sabe quem será ou não escolhido, todos devem tentar praticar o 
bem, na esperança de estarem entre os eleitos”. Assim, a linha mestra da prática do bem era a 
doutrina da “caridade”, “que significava viver uma existência dedicada a amar Deus e o próxi-
mo por amor a Deus” (Burns, 2001, p. 193).

Outro grande importante filósofo foi Guilherme de Ockham. Muitos o consideram pai da mo-
derna epistemologia e filosofia moderna. Ockham lutou incessantemente pela liberdade e ao 
longo de sua vida desenvolveu a teoria de liberdade fundamentada no sujeito. Para ele, o próprio 
indivíduo seria capaz de eleger e conhecer o que seria o certo e o errado sem qualquer inter-
ferência exterior (De Boni, 2006, p. 113). Ou seja, o homem teria a capacidade de decidir o seu 
fim e, dessa forma, a sociedade não deveria intrometer-se em nada. A liberdade para Ockham é 
fundamental para a ética, porque se ocupa do livre-arbítrio apregoado por Agostinho.

O legado da Patrística foi passado à Escolástica que tanto tinha uma filosofia quanto uma 
teologia como método de aprendizagem, que nasceu nas escolas monásticas cristãs, concilian-
do a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia grega.

Dessa forma, a cultura cristã disseminou-se na idade média e moderna, nas “instituições, 
sociedades e corpus ocidentais contemporâneos”. Os ocidentais carregam a herança cristã. Se-
gundo C. Shafer (apud. Ferreira, 2010, s/p): “Na Idade Média uma pessoa [...] deveria se sentir 
antes de tudo um cristão, depois um borgonhês e, somente em terceiro lugar, um francês”.

Assim, entendia-se que:

A identificação de um indivíduo com a comunidade cristã, dentro 
de sua universalidade, muitas vezes valia mais do que uma iden-
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tificação com seu entorno político-territorial [...]: a religião valia 
mais do que a nacionalidade (Ferreira, 2010, s/p).

O fundamento da universalidade cristã é compreendido sob a “premissa de que todos os 
homens são iguais, uma vez que todos são filhos de Deus-criador” (Ferreira, 2010, s/p).

Na Encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, há um exemplo das condições dos operá-
rios comunas, em que nasceu um direito conquistado pelas classes inferiores, oficializando 
igualdade e organização de trabalhadores; muito embora em conflito frequente com a auto-
ridade eclesiástica, esse movimento social foi inspirado por motivações cristãs. É a ideia de 
igualdade entre os homens que se conecta ao fato de que todos somos filhos de Deus, pois se 
funda a partir de uma mesma Paternidade.

De tudo mencionado, acredita-se que a grande influência do cristianismo para a humani-
dade e o direito foram o respeito e a igualdade entre as pessoas, no que tange à “dignidade 
humana” que hoje conhecemos. Na história se observa a diferença entre ser “cidadão” e ser 
“escravo”. Com o advento do Cristianismo, “o conceito de pessoa, o conceito moral e depois ju-
rídico, era o reconhecimento do caráter de ser humano a todos os homens considerados iguais 
perante Deus” (Ferraz Junior, 2008, p. 368).

Como bem observa o sociólogo Pedro Braga (2002, p. 104), enfatizando que o cristianismo 
influenciou:

Tudo o que de princípios civilizadores havia disseminado nas 
diversas escolas filosóficas que compartilhavam as altas inteli-
gências da sociedade pagã, possuía-o o cristianismo com maior 
clareza, e sobretudo com a vantagem de um sistema homogêneo 
em que todas as grandes verdades estavam coordenadas com ad-
mirável união, e colocadas sob a salvaguarda de uma fé ardente. 
Ademais, daquele vaso de terra que, como dizia S. Paulo, encer-
rava os tesouros de Jesus Cristo, escapavam as noções de moral 
que iriam ao encontro das massas desamparadas pela filosofia, e 
revelava-lhes o verdadeiro destino da humanidade nesta Terra e 
depois da vida.

Vai além, ressaltando que:

O cristianismo supera as ideias de fraternidade humana não des-
conhecidas por Platão, indo além dos ideais de cidadania de Cíce-
ro e os de sermos membros de uma mesma família, pregados por 
Sêneca. O cristianismo os superou, “porque proclamou não so-
mente o parentesco, mas também a fraternidade e a solidariedade 
universais; porque assentou sobre esta base sua moral afetuosa 
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de caridade, de igualdade, e sua prática infatigável de abnegação, 
de sacrifício, de assistência desinteressada ao próximo”.

As ideias do cristianismo sobre a igualdade resultou na recomendação para que todos os 
homens a partir de então vivessem unidos por uma comunhão de benevolência; que tivesse 
entre si a bondade fraternal; que todos vivessem em socorro mútuo; que não propagassem o 
mal e sim o bem, e acima de tudo que as pessoas amassem o seu próximo como a si mesmas, 
sabendo-se que, quando um homem sofre, todos sofrem com ele.

Como retrata Raymond Theodore Troplong (1852, p. 64), “perante Deus todos os homens 
são eguaes; [...] Judeus, gentios, escravos; todos são livres, ou chamados a um estado de liber-
dade. Porque a Providencia é egual para todos, e a terra pertence ao Senhor, com tudo quanto 
ella contém”.

Assim, a filosofia cristã dos romanos se propagou nos principais institutos jurídicos de que 
se tem ciência, especialmente no campo do direito privado. Tanto é verdade que no mundo 
contemporâneo o que predomina é o Romano-Germânico, com seus modernos institutos, a 
exemplo, no “campo das obrigações, diversos tipos de contratos, como a compra e venda, o 
mútuo, o comodato, o depósito, o penhor, a hipoteca” (Cretella Junior, 2006, p. 3).

Logo a ideia e a fórmula no direito moderno dos “[...] jusnaturalista e revolucionária [...] de 
que todos os seres humanos têm direitos inatos e inalienáveis” se propagou em todo mundo 
ocidental, de forma que está incorporado no direito internacional e por diversos outros docu-
mentos jurídicos da atualidade (Ferreira, 2010, s/p).

Como forma de demonstrar o tema aludido, ou seja, a influência do cristianismo e os novos 
parâmetros para atualidade ocidental, são dados exemplos como:

• A Carta das Nações Unidas, em seu preâmbulo, ressalta a importância do respeito aos 
direitos humanos como um de seus objetivos fundamentais, in verbis:

Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gera-
ções vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espa-
ço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a 
reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade 
e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e 
das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas [...].

• No mesmo sentido, é corroborado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, se-
não vejamos:

[...] as Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos 
direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser 
humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e 
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que decidiram promover o progresso social e melhores condições 
de vida em uma liberdade mais ampla [...] (traduzimos).

• Grande influência do cristianismo se faz também presente na Declaração de Indepen-
dência dos Estados Unidos da Americana de 1776, a saber:

Quando, no decurso da História do Homem, se torna necessário a 
um povo quebrar os elos políticos que o ligavam a um outro e as-
sumir, de entre os poderes terrenos, um estatuto de diferenciação 
e igualdade ao qual as Leis da Natureza e do Deus da Natureza lhe 
conferem direito, o respeito que é devido perante as opiniões da 
Humanidade exige que esse povo declare as razões que o impelem 
à separação [...] (traduzimos).

Ou seja, “no que tange aos Direitos Humanos estadunidenses, nascem universais e funda-
mentam-se na igualdade dos homens propiciadas pelo ‘Criador’” (Ferreira, 2010, s/p).

Também não é diferente notar, mesmo que indiretamente em outros documentos, em que é 
totalmente perceptível pela simples leitura, segundo afirma Isaac Guimarães (2009, p. 78-79), 
que há fundamentos dos direitos humanos “[...] na Magna Charta Libertatum, de 1215, quando 
ali se exalta o valor da liberdade física; ou na Bill of Rights, editada em 1689, logo após a Revo-
lução Gloriosa, em que o Rei britânico perde os poderes absolutos e submete-se à lei, além de 
proclamar-se, por essa declaração de direitos, a vedação da execução de penas cruéis”, e em 
muitos outros documentos.

Corrobora com o mesmo entendimento José Afonso da Silva (2001, p. 177-178), destacan-
do que “o cristianismo é uma das fontes principais para a elaboração do que hoje se conhece 
como direitos humanos”. Também a noção de livre-arbítrio, de consciência e o domínio da 
moral apregoado por Santo Agostinho e Ockham.

Os direitos humanos são, “assim, o produto do acúmulo de projetos, idealizações e concre-
tizações levados a efeito pelas sociedades ao longo de sua história, em meio à qual se inscre-
vem certas circunstâncias determinantes” (Guimarães, 2009, p. 75).

Em suma, a filosofia cristã é clara e simples, pois é conhecida das pessoas que têm ou não 
o conhecimento das letras, cultura etc. É a base da cultura ocidental. Mais do que isso, é a raiz 
do direito, pois ainda se vive das ideias cristãs mais do que das ideias resultadas das ruínas do 
mundo grego e do mundo romano. Ou seja, o cristianismo foi um divisor de águas, é um pode-
roso auxílio de ideias para a civilização, tanto para a sociedade romana, para a Idade Média e 
para os dias atuais (Braga, 2002, p. 96).

Apesar de Jesus apregoar a essência da vida, da igualdade entre os seres humanos, tam-
bém é visto no decorrer da história da humanidade abusos em nome do cristianismo que des-
virtuaram a ideologia cristã, como os capítulos sanguinários da Igreja; como as cruzadas; as 
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Inquisições e o papel das estruturas religiosas cristãs no colonialismo, em que muitos comete-
ram homicídios, castigos cruéis em nome de Jesus/Deus (Braga, 2002, p. 96).

Como a base filosófica cristã reina no mundo ocidental, a igualdade entre os seres humanos 
impera hoje na maioria das Constituições dos Estados, igualdade essa idealizada e apregoada 
por Jesus Cristo, o qual morreu pregando a essência da vida.

3. Considerações finais
A concepção de que todos os seres humanos têm o direito de ser respeitados de igual forma 

pelo simples fato de ser humano é ideia central do movimento que atualmente conhecemos 
como direitos humanos.

De todo mencionado e fundamentado, pelos dados advindos da história da humanidade e 
brevemente mencionados no presente artigo, verifica-se que os direitos humanos são os acú-
mulos de idealizações e concretizações induzidas pelas sociedades ao longo da história e que 
foram amplamente influenciadas pela filosofia cristã.

O Apóstolo Paulo de Tarso foi um dos grandes propulsores dessa ideologia. A partir de en-
tão, tudo que dizia respeito a princípios civilizadores foi influenciado pela filosofia cristã, pois 
era acessível a todos, diferentemente da filosofia clássica de Platão e de Aristóteles na Grécia 
Antiga, à qual somente podiam ter acesso as pessoas abastadas, que na época eram poucas.

Com as ideologias cristãs, diversas escolas filosóficas, como a Patrística, possuíam o cristia-
nismo como cerne das grandes verdades de fé contra os pagãos.

Com os ensinamentos idealizados e apregoados por Jesus, influenciou-se a sociedade ro-
mana, de tal forma que se propagou nos principais institutos jurídicos de que se tem ciência, 
como no campo do direito privado, bem como nas principais Constituições dos Estados. Ou 
seja, no mundo atual o que predomina é o Romano-Germânico, principalmente no Brasil, com 
seus modernos institutos herdados dos romanos através da história influenciada pelos ensi-
namentos de fé e ética de Jesus Cristo.

Não se pretende aqui fechar o entendimento das influencias cristãs sobre a teoria dos di-
reitos humanos, mas comprovar em tese que têm um mínimo de fundamento essas influên-
cias, pois é cediço que, mesmo se desconhecendo a história, não tendo até o conhecimento das 
letras, se sabe, no mínimo, quem foi Jesus e quais foram seus ensinamentos, desde a infância 
até a velhice.
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A (in)sustentabilidade da vida humana  
num mundo sem fé

The (un) sustainability of human life  
in a world without faith

Anderson Clayton Pires1

Resumo: A noção de progresso civilizatório trouxe muitos problemas para o mundo con-
temporâneo. Ao buscar identificar o “espírito desse tempo” (Zeitgeist), nomeado de neomo-

dernidade neste artigo, concluímos que nele se institui uma civilização da morte, na qual a 
desconfiança psicótica tem caracterizado o olhar das pessoas entre si e, também, para um 
mundo no qual se vislumbra uma franca decadência moral das instituições existentes em ge-
ral. A glamorização do belo e do prazer tornou a intolerância uma marca determinante dos 
processos sociointerativos. Por isso, os relacionamentos se tornaram mais frágeis e descar-
táveis. Enquanto o capital erótico aumenta sua demanda para o consumo do prazer, o capital 
afetivo perde credibilidade no espaço ontológico das interações significativas. A intolerância 
tem-se apresentado como corolário da equação de uma “economia libidinosa” no mundo da 
neomodernidade. E nesse mundo, o “medo ontológico”, compreendido como modo de operar 

na vida destituída de confiança, torna-se uma condição de viver a vida privado da fé-esperança. 
O desencanto pela vida é o efeito colateral do medo ontológico. Sendo assim, a vida humana 
destituída de encanto, nesse mundo das experiências vividas e significadas negativamente, se 
torna uma vida insustentável.
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Introdução

“Ruptura kairótica.” O que é isso? Trata-se da descontinuidade de um “tempo situacional” 
sucedido por outro substancialmente diferente ou radicalmente contrário. Toda ruptura pre-
coniza uma “mudança paradigmática” que acontece na estrutura epistemológica de uma Wel-

tanschauung (concepção de mundo). Isso aconteceu no início do século XVII. O mundo pensa-
do a partir da perspectiva teológica (credo ut intelligam) foi sucedido por um mundo pensado 
a partir da perspectiva antropológica (cogito ergo sum). A Reforma protestante não inaugura 
necessariamente um retorno às fontes primárias da fé; antes, e acima de tudo, ela valoriza a “li-
berdade individual de pensamento”, quando preconiza a autonomização do “sujeito interpre-
tante” ante a quaisquer formas de saber heterônomo. Nesse caso, o século XVIII é a evolução 
natural da Reforma protestante, como bem assinalou o teólogo Hans Küng.2 

Essa mudança de horizonte epistêmico é chamada de “era moderna”. A modernidade, en-
tretanto, não é, como muitos acreditam, fruto de uma Reforma religiosa que originalmente 
buscava o “retorno à fé das origens”, mas a afirmação do princípio de uma morte lenta e pro-
gressiva do sagrado compreendido até então como parte constitutiva do tempo e espaço da 
realidade-mundo criado. Ela (modernidade), apesar de presenciar um dos maiores movimen-
tos da religião na cultura ocidental, é o tempo social em que a fragmentação do religioso edi-
ficou uma esfinge para o velório prolongado da própria religião. Sobre o conceito de moderni-
dade incide os conceitos de desencantamento do mundo, secularização e racionalização. Todos 
eles preconizam a ideia de banimento da religião do “espaço público”.

É desse momento histórico-cultural no Ocidente como um todo que nasce uma nova cos-
movisão, passando a condicionar os seres humanos em seu modo de ser, de perceber o mundo, 
de se autoperceber nele, de interpretar e explicar a vida nas perspectivas “passado, presente e 
futuro”. A religião escapa ao interesse de percepção do espaço hermenêutico da epistemologia 
racionalista da modernidade. Nada que diz respeito a ela se torna relevante a um mundo que 
lentamente se destranscendentaliza (Immanuel Kant), a uma razão que reorienta sua matriz 
epistemológica e encontra no espaço da phisis (mundo concreto, real) seu interesse de com-
preensão e explicação dos fenômenos potencialmente cognoscentes. A realidade-mundo, an-
teriormente concebida como sagrada, torna-se, no contexto do “razão destranscendentaliza-
da” (Jürgen Habermas), realidade mundanamente pós-metafísica. Os óculos da racionalidade 
científico-moderna ressignificam o mundo a partir do “desencamentamento” e da “seculariza-
ção”. O Céu é sepultado na Terra, e o sublime é substituído pelo belo.

O que é o desencantamento do mundo (Entzauberung der Welt)? É a “desmagificação” da 
realidade-mundo realizada por parte de uma racionalidade destranscendentalizada (Kant). 
A oficial divisão medievalista dos “dois reinos” (sagrado/espiritual e profano/material) ga-

2 Ver KÜNG, Hans. Teologia a caminho: fundamentos para o diálogo ecumênico. São Paulo: Paulinas, 1998.
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nha uma nova configuração semântico-compreensiva. O desencantamento do mundo implica 
uma “dessacralização” do mesmo. O sagrado é expulso da experiência vivida pelo indivíduo 
inserido na realidade-mundo. Nesse caso, do desencantamento (do mundo) emergem os pro-
cessos da secularização e da racionalização do mundo. A ciência moderna nasce com a missão 
de desmistificar o complexo dogmático da religião e estabelecer um novo paradigma para se 
pensar o mundo a partir da ótica físico-mecânica. O positivismo ganha esse sentido, reforçado 
pelos pressupostos hermenêuticos do agnosticismo kantiano e do deísmo filosófico francês. A 
religião ganha status de saber mítico (inverídico) e suas afirmações são marginalizadas pela 
cultura moderna que se torna “pós-metafísica”.

O método científico oferece, portanto, um caminho seguro para que a verdade acerca das 
coisas existentes, no mundo da vida concreta, seja demonstrada de modo racional e irrefutá-
vel. Para tal realização científica, no entanto, o affectus epistemológico anselmiano teve que ser 
substituído pela neutralidade racional da “objetividade analítica” do positivismo, proporcionan-
do, desse modo, a “alienação” do sujeito epistêmico de seu objeto cognoscente. O conhecimento 
científico exige um olhar “destituído de afeto” para a realidade/objeto de percepção/interpreta-
ção/explicação do sujeito cognoscente. Desse modo, na modernidade o afeto se separa da razão, 
primeiro no nível epistemológico e, mais tarde, no nível das interações humanas.

Essa afirmação que é feita aqui e agora será necessária para a construção do argumento 
final desta reflexão: a transição ontoantropológica que aconteceu da antiga moderna à nova 
modernidade. Isto é: do “desencantamento do mundo” ao “desencanto pela vida no mundo”. 
A expansão contínua da “alienação interafetiva” no mundo pós-metafísico se torna, portanto, 
um reflexo moral desse postulado epistemológico apresentado e sustentado inicialmente aqui.

1. Desencantamento do mundo como enfeiamento 
do sagrado

O que significou o “desencantamento do mundo” (Entzauberung der Welt) na era moderna? 
Segundo a teoria weberiana, o mundo encantado é aquele em que a magia penetra todas as 
coisas, no qual o homem não é especializado e a precisão nem sempre é possível. O contrário 
disso é o desencantamento, que pressupõe o escorraçamento da magia através da racionali-
zação, o que implica a especialização (técnico-cognitiva) do indivíduo. À noção de desencan-
tamento, então, está veiculada necessariamente a ideia ulterior de progresso que aparece no 
século XVIII. Esse progresso se subdivide em:

1.1 PROGRESSO CIENTÍFICO

Com a desmistificação da realidade outrora controlada pela “episteme da religião”, a transi-
ção do saber teológico-metafísico para o saber empírico-racional trouxe a elevação dos predi-
cados de um “saber especializado”. Trata-se do advento da “ciência moderna”, que é eminente-
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mente a “ciência do concreto”,3 usando a terminologia do antropólogo Lévi-Strauss. A ciência 
entra em cena para desvendar os mistérios que a religião encobriu. Nesse caso, no movimento 
do progresso está pressuposto a “desmistificação da verdade” e a afirmação de que a “rea-
lidade do além” perdeu completa relevância. O saber que passou a ser considerado válido é 
somente aquele cujo qual podia, através de um método confiável, demonstrar empírica e obje-
tivamente a realidade afirmada ou descrita em e por seu enunciado axiomático. 

1.2 PROGRESSO ECONÔMICO

Mas do progresso científico emerge o desenvolvimento de novas técnicas capazes de ala-
vancar o movimento de ascensão do capital econômico da civilização moderna. Não havendo 
mais nenhum “obstáculo dogmático” mitificador da realidade-mundo, o desencantamento do 
mundo se traduziu na necessidade de construir uma “ideologia do progresso material da vida 
mundana” de modo inevitável. Conhecimento aplicado ao uso eficiente de técnicas tenderia 
a gerar o progresso material da vida humana no mundo não mais dominado pelos poderes 
mágicos. Com a dessacralização do mundo, portanto, emerge uma cosmovisão do progresso 
baseada no imperativo categórico que se figura no adágio de uma modernidade produtivista, a 
qual afirma: “Ser é expandir-se na MATERIALIDADE da experiência mundana”.

1.3 PROGRESSO CULTURAL

Mas com o fenômeno do progresso econômico se desenvolve também a ideia de transfor-
mação cultural do homem. Com o progresso da ciência, o senso de emancipação política da 
vontade evolui para uma monitoração reflexiva das próprias ações do indivíduo no mundo. 
Não mais preso à tradição religiosa, o indivíduo usa da racionalização para acelerar o proces-
so da secularização no mundo em que ele se encontra inserido. No contexto da autonomia da 
vontade e da atividade pensante do mesmo (secularização subjetiva), o espaço da repressão 
logo cede, dando lugar ao tráfego da liberdade e dos direitos individuais. 

Com a liberdade trafegando com maior fluidez num mundo cada vez menos policiado pe-
los ditames religiosos, as decisões começaram a enfraquecer a força da tradição. De um modo 
previsível de viver, o qual fora objeto de controle repressivo do veto religioso, nasce então uma 
configuração sociocultural de vida marcada pela criatividade, maior poder de mobilidade do 
indivíduo e, consequentemente, menor grau de previsibilidade sobre a vida. O progresso da 
vida cultural implicou a “maioridade do indivíduo”, o que redundou na maior liberdade do 
mesmo para fazer suas próprias escolhas e de decidir sobre sua própria trajetória autobio-
gráfica. Nele (progresso cultural) acontece o abandono definitivo da “cultura repressiva”. A 

3 LÉVIS-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Campinas: Papirus: 1982.
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religião se tornou símbolo da feiura por conta da tradição de cercear a liberdade criativa e 
emancipada do homem que desejava se tornar “super-homem” (Friedrich Nietzsche).

1.4 PROGRESSO CIVILIZATÓRIO

No progresso cultural, a secularização se tornou um fenômeno cada vez mais em expan-
são. Com o apelo por um espaço cada vez mais amplo para o uso irreprimível da vontade, o 
indivíduo se sente cada vez mais livre para diluir todos os limites morais que a religião, já 
enfraquecida e inoperante, tentou impor-lhe ao longo de séculos. O prazer do pecado ganhou, 
no discurso da liberdade, um novo referencial ético de auto-orientação do indivíduo. A “me-
tafísica do bem”, típica da tradição pré-moderna, sofre uma transmutação. E a partir do crivo 
moral do “bom” se institui uma nova modalidade de ética trans-religiosa (Baruch Spinoza),4 na 
qual se constrói um mundo para funcionar em torno do princípio axiológico do bem-estar e do 
prazer do indivíduo. A “erogenização da vida” é um vetor da ética contemporânea que atribuiu 
total insustentabilidade moral à ascese intramundana tão propalada, na antiga modernidade, 
pela ética calvinista. A geração pós-religiosa “aprendeu a dizer mais sim do que não”, como 
profetizou Lulu Santos em sua música Tempos Modernos, na década de 1980.

As escolhas passam a ser feitas somente pelo indivíduo, na mais radical “autonomia” do 
seu ego, e o critério legitimador das mesmas passa a ser aquele com maior potencial erógeno 
de autossatisfação do ego. “Viver em pecado é a nova onda”, diz a pop star americana Britney 
Spears em sua música Three. Com a aceleração do processo da secularização, a religião sai do 
centro da vida cultural, o mundo pós-religioso se torna um mundo pós-tradicional, e o prazer 
(e não o amor) se transforma em “tema obsessional” da cultura de massa, usando a expressão 
de Edgar Morin.5 Esse salto civilizatório do mundo ocidental levou cerca de 500 anos para al-
cançar sua maturação.

A religião se tornou inatrativa por conta de sua “ética do limite”, persistente em um mundo 
cada vez mais feito pelas escolhas do indivíduo que busca, no espaço da “liberdade ontológica”, 
não uma opção para existir, mas a única “condição de viver”. Quanto maior se torna a “deman-
da pela liberdade”, mais vulnerável o discurso “dos bons costumes” da sociedade tradicional/
religiosa se apresenta. O progresso civilizatório da nova modernidade representou a perda 
dos critérios morais definidos em termos de permitido e proibido, bem e mal. É proibido proi-
bir! A progressão da secularização implicou a regressão da religião. A estética do belo provoca 
o colapso da “moral ascética” e a consequente “morte do ético” (Zygmunt Bauman),6 isto é, 
morte de uma “ética normativa”. 

4 ESPINOZA, Baruch. Ética. São Paulo: Autêntica, 2010.

5 Ver MORIN, Edgar. Cultura de massa no século XX: neurose. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.

6 BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. São Paulo: Paulus, 1995.
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Do naufrágio da religião descende, portanto, o nascimento de um “hedonismo do cotidia-
no”, irreprimível, que “passa a sustentar toda a vida em sociedade”,7 usando as palavras de 
Michel Maffesoli. O prazer se torna uma experiência subjetiva que excede qualquer valor su-
blime do religioso que exija sacrifício e coíba a ontologia da liberdade constitutiva do indiví-
duo pós-religioso. A religião perde a plausibilidade do seu sistema moral num mundo tornado 
“adulto” (Kant), emancipado e determinado por uma espécie de “politeísmo axiológico”, usan-
do as palavras de Max Weber.8 Sem um critério religioso de normatização da vida cotidiana, 
a liberdade busca, no discurso oficioso da democracia, sua base política de autolegitimação. 
A crise do religioso na cultura ocidental é, sobretudo, uma crise de natureza moral. Pois ela 
não proporciona a possibilidade de alcançar os limites cada vez mais intensos de experiências 
hedossensitivas da liberdade moral do indivíduo.

O caráter sublime do religioso regride à medida que a libido do ego dos indivíduos ele-
ge as “experiências orgásticas” como critério de legitimação moral de uma “ética da estética” 
(Michel Maffesoli). A rejeição à religião é de natureza moral, e não dogmática. Num contexto 
cultural de exaltação e glamorização da beleza, a sensação se transforma em “critério de vali-
dação ética” do viável e do moralmente aceitável. A “ontologia do feio” se torna um fenômeno 
recusado, definitivamente, pela “experiência da emoção dionisíaca” com o belo que gera a sen-
sação do prazer; se rejeita, portanto, a racionalidade normativa de um ascetismo religioso que 
sempre exige sacrifício moral e “mortificação da carne” (Michel Foucault),9 isto é, a “supressão 
do desejo”. 

Nesse caso, o “desencantamento do mundo” implicou, inevitavelmente, a nova descoberta 
de que o sublime do religioso não nos arremete à contemplação do belo, do excitante e do 
glamorizante, mas à sua rejeição. Por essa razão, o declínio do religioso e do sagrado ganhou 
o significado, na experiência do indivíduo inserido na cultura ocidental, de uma libertação do 
“mundo feio” e da “feiura como modo de ser na vida cotidiana”, por ser esse mesmo um mundo 
de repressão à libido do ego. A rejeição ao sagrado é, nesse sentido, e sobretudo, uma rejeição 
a toda forma de “feiura ontológica”, haja vista que nela não há nem “racionalidade eudaimôni-
ca”,10 nem vitalização do “capital libidinoso”.

A repulsa à “feiura ontológica”, como novo critério seletivo de uma moral antropológica ra-
mificada em um mundo determinado por “laços libidinosos” (usando um jargão da psicanálise 
freudiana), redundou na recusa de uma religião que construiu sua arquitetura ética a partir 
da moral da renúncia do belo. A frenética busca pela “estética do belo”, ou do capital erótico, 

7 MAFFESOLI, Michel. No fundo da aparência. Petrópolis: Vozes, 2010. p. 11.

8 Conceito usado por WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: Editora UnB, 1991. vol. I.

9 Ver FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 2003; e Ditos e escritos: ética, 
sexualidade e política. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2006.

10 Eudaimonia é uma doutrina segundo a qual a felicidade é o objetivo da vida humana: Disponível em: <http://pt.wikipedia.
org/wiki/Eudemonismo>.
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como chama a socióloga inglesa Catherine Hakim,11 tornou-se um efeito colateral sintomático 
do declínio religioso no Ocidente, compreendido como “intolerância ontológica” a toda forma 
de convite a uma vida privada de glamour e de ostentação da beleza.

Em última análise, então, a dessacralização do mundo implicou o “enfeiamento do sagra-
do”. Esse “enfeiamento”, contudo, tem uma conotação eminentemente ética, a “ética da secula-
rização”. A emancipação do indivíduo em relação às influências religiosas sobre o seu cotidia-
no, fenômeno esse que se compreende como secularização no nível subjetivo, representou sua 
“apostasia ética” de um modo de ser religioso no mundo. A transição acontece: do ascetismo 
neurotizante ao hedonismo autocompensador. Por isso, a recusa ao sagrado significou uma re-
cusa a toda forma de vida privada da beleza que proporcionava o prazer de viver uma vida de 
prazer, uma vida para o prazer, uma vida sem dor, sem privação de glamour e sem sentimento 
de autorrejeição.

2. Identificando o zeitgeist (espírito da época) da 
neomodernidade ocidental

Mas essa transição de um paradigma ético a outro, marcado pela “ruptura kairótica” nos úl-
timos cinco séculos, deve ser agora analisada de modo mais aprofundado e particular. Nesse 
sentido, o que será proposto daqui para frente compreende uma reflexão que possa identificar 
melhor o “espírito da época” que emergiu no tempo social aqui chamado de “neomodernidade”. 
O modelo de vida (éthos) que o fluxo das “imagens midiáticas” tem oferecido a todos nós, consu-
midores em geral, se apresenta como fenômeno de criação e produção de tendências valorativas. 
Por isso, ele se tornará nominalmente franqueado pela “metáfora da fábrica”. Uma “fábrica” está 
comprometida em produzir movimentos contínuos que gerem o “interesse alheio permanente” 
(demanda), a fim de assegurar a manutenção de sua própria sobrevivência. 

Em linguagem de economia, o que a fábrica produz são “imagens objetivas significadas 
subjetivamente” (oferta), que gerem uma “potência na vontade” humana de consumi-las (de-
manda/vontade de adquirir), a fim de estabilizar o zig-zag do movimento repetitivo desse 
processo de trocas simbólicas, fidelizando a relação com esse público de potenciais interessa-
dos (clientela). Portanto, a fábrica produz a relação de continuidade dos seguintes elementos 
estruturados numa tríade econômico-antropológica: oferta, demanda e cultura do consumo. 
Na categoria de compreensão baumaniana,12 a fábrica gera imagens que produzem uma ne-
cessidade de consumo para tornar fidelizada, num eterno movimento espiral, a relação entre 
oferta, ofertante e afetado (cliente).

11 HAKIM, Catherine. O capital erótico: as pessoas atraentes são mais bem-sucedidas... Rio de Janeiro: Editora Best Buseness, 
2012.

12 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 2008.
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Desse modo, quero fazer uso da “metáfora da fábrica” para tentar descrever o “espírito 
epocal” desse novo movimento cultural que aqui é chamado, como dito acima, de “neomo-
dernidade”. Nela, aparecem algumas fábricas que parecem estar influenciando (de modo ope-
rante num sentido durkheimiano) uma geração de pessoas à conformação de um conjunto de 
“disposições morais” (morfopraxia) que revelam a imagem de uma configuração cultural de 
vida humana. Segue abaixo a apresentação crítico-reflexiva das metáforas de duas fábricas que 
estão coexistindo no espaço ontológico da cultura neomoderna.

2.1 A FÁBRICA DE PRAZER COMO EXIBIÇÃO COSMODESCRITIVA  

DE UM TEMPO SEM AFETO

Na concepção de Zygmunt Bauman, a modernidade, influenciada pelos processos tanto da secularização quanto da racio-
nalização, se caracterizou pela noção produtividade: “ser é produzir”. A produção, desse modo, se torna autojustificável, an-
tropologicamente, pela sua própria teleologia. Movimentos novos geram novas necessidades de adaptação. O imperativo da 
produção obriga o indivíduo a buscar novas formas de expansão do capital, acreditando que, assim procedendo, a existência 
humana cumprirá sua “finalidade moral”. A antropologia do sucesso, por isso mesmo, merece um tratamento analítico que 
exigirá o uso apropriado de uma “racionalidade argumentativa”. Por essa razão, é necessário, antes de tudo, construir uma 
“estrutura de compreensão” cognitiva das lógicas de interação mais predominantes que são percebidas no mundo da vida hu-
mana. Essa estrutura será montada, primeiramente, através da exposição de um “grifo silogístico” baseado em duas premissas 
e uma conclusão inferenciada:13

α. Silogismo antropológico (Gabriel García) em sua evolução cultural neomoderna:

2.1.1 PREMISSA I

A corporização da pessoa – Trata-se de um fenômeno da neomodernidade no qual se figura 
um franco investimento na “esculturação do corpo”, o qual acaba reduzindo as pessoas huma-
nas à definição anatômica de “corpos se relacionando com corpos”. Talvez seja assim que certa 
corrente da psicologia moderna compreende as relações humanas. A pessoa se transforma em 
corpo, sendo reduzida a uma concepção pragmático e mecanicista de corpo funcional, corpo 

bonito, corpo atraente, corpo sadio, corpo modelo etc.

A fixação paranoica na/pela adornização do corpo implica uma drástica redução do inves-
timento psicomoral realizado nas relações, interações e tarefas cotidianas não relacionadas 
diretamente a esse “espírito epocal”. A economia do tempo passa a ser pensada através de 
parâmetros de conduta humana orientados por uma “ética da estética”, como se refere Maffe-
soli (2010).

13 Segundo a definição do dicionário de língua portuguesa, silogismo é um argumento que consiste em três proposições: a 
primeira, chamada premissa maior, a segunda, chamada premissa menor, e a terceira, conclusão. Admitida a coerência das 
premissas, a conclusão se infere da maior por intermédio da menor. O silogismo (do grego antigo συλλογισμός, “conexão de 
ideias”, “raciocínio”; composto pelos termos σύν “com” e λογισμός “cálculo”) é um termo que designa, portanto, “raciocínio 
dedutivo”, uma argumentação lógica perfeita. 



55

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 44

Nesse sentido, “corpos se pavoneam” (Michel Maffesoli) e se tornam objetos de constru-
ção ideal da identidade das “pessoas transformadas em belos corpos” no mundo barroquiza-
do. Sem a “beleza dos corpos” as pessoas têm menos oportunidades na vida, no mercado de 
trabalho; elas são marginalizadas e, como decorrência disso, se automarginalizam: um efeito 
cascata da preconização do fenômeno do “capital erótico” no mundo dominado pela ditadura 
da “beleza do corpo”. Tornamo-nos aficionados nela e por ela. 

2.1.2 PREMISSA II

A erotização do corpo – Mas a ditadura da beleza do corpo está a serviço de outro fenômeno 
neomoderno no qual figura uma flagrante intenção de provocar, por meio da sensualização dos 
movimentos e da exposição da beleza do corpo, o desejo (compulsivo ou semicompulsivo) pela 
apropriação orgástica das experiências hedossensitivas. Trata-se da “erotização do corpo”. 

A sensualização do corpo torna necessária a realização da erogenização do mundo ima-
ginário das pessoas transformadas em “corpos erotizados” (corpos criados para a realização 
e prossecução do prazer), produzindo nelas uma constante elevação da economia libidinal e 
a incessante busca por experiências máximas e “orgasmos múltiplos” (tomando emprestado 
esse construto usado por Bauman).14 São experiências máximas aquelas que foram adaptadas 
a uma forma de vida na qual a “saturação do prazer” é uma possibilidade que não se cogita: 
ser é viver eternamente na rota do prazer. A cultura do erótico ganha status de experiência 
religiosa na neomodernidade.

2.1.3 CONCLUSÃO

A coisificação da pessoa humana – Uma vez que as pessoas são transformadas em corpos 
que se movimentam eroticamente com a finalidade de provocar a elevação da “economia li-
bidinal” (alcançar experiências orgásticas sempre mais intensas), cuja finalidade é oferecer a 
apropriação de experiências máximas e com potencial orgástico exponencial (de grande me-
dida), logo, elas (pessoas) passam a ser mais desejadas do que amadas. Ao se tornar “objeto de 
desejo”, a pessoa se torna uma coisa útil e de uso explorável nos processos de interação. 

A progressão vertiginosa do capital erótico na neomodernidade coincide com o declínio as-

sustador do capital afetivo. Essa escala assimétrica do cenário antropológico do mundo neo-
moderno aponta para um fato social relevante: a oxidação das imagens mais sóbrias do “mun-
do tradicional” (casamentos duradouros, famílias estáveis etc.). O declínio das tradições e a 
instabilidade das estruturas de relacionamentos no mundo ocidental como um todo se deve, 
em grande parte, à supressão das formas inter-relacionais afetivas mais estáveis do mundo 

14 Ver BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
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tradicional, das quais decorre o fenômeno mais intrigante da neomodernidade: a “alienação 
interafetiva”.

A resultante dessa tendência cultural de regressão da “extensão ontológica” do capital afeti-
vo é a “coisificação da pessoa humana”. As pessoas se tornam mais suscetíveis à possibilidade 
de serem compreendidas como objetos manipuláveis e de franco uso descartável, algo com o 
qual não se tem mais apego afetivo prolongado.

2.2 A FÁBRICA DE HERÓIS COMO EXIBIÇÃO COSMODESCRITIVA DE UM 

TEMPO SEM FÉ

No entanto, a neomodernidade apresenta mais um traço axiológico que complexifica ainda 
mais a vida humana hoje em dia. A dessacralização do mundo não implicou, afinal de contas, a 
“desmagificação do mundo”. Nas sagas dos super-heróis, apresentadas em seriados televisivos 
e em filmes, é possível identificar a reivindicação da presença do “mágico” na arena do cotidia-
no humano. É bom lembrar que “A morte de Deus”, preconizada por Nietzsche em seu famoso 
Assim falou Zaratustra, deu ensejo ao surgimento do “super-homem”. Esse é o novo e mais 
admirado herói que ganhou enredo e linguagem cenográfica nas ações extraordinárias do “ho-
mem de aço”. O super-man hollywoodiano vem do céu para salvar os condenados da Terra, 
condenados à catastrófica calamidade escatológica de uma vida cotidiana repleta de ameaças, 
violências e perigos mortais em um “mundo adulto” tornado “sem saída” (Jean-Paul Sartre).

Duas características notáveis tornam as sagas dos super-heróis altamente atrativas para 
uma sociedade que se dessacralizou, mas que não se desmagificou: 1) As narrativas sobre os 
super-heróis manifestam o encanto pela força e pela ostentação de poder em um mundo con-
denada à sua condição de “insuficiência”; 2) Os filmes dos super-heróis afirmam, subliminar-
mente, a odisseia do “desencanto humano” com “a vida como ela é”. Com o movimento dos su-
per-heróis se está afirmando que o desejo da coletividade é dar, à esperança humana, não uma 
“figura religiosa” sem definição material e descomprometida com o processo histórico da vida 
cotidiana, mas uma “figura mítica” que interfira, com “poderes especiais” e de modo positivo, 
no complicado mundo da vida caótica do indivíduo inserido na neomodernidade, dando a ela 
a “ordem ontológica” que parece ter-se esvaído do seu horizonte cosmoantropológico.

Dessa forma, acreditar nos super-heróis significa “voltar a dar crédito” a seres excepcio-

nais, com poderes supracósmicos, que estão comprometidos com o “aqui e agora” desta vida 
no mundo; seres que estejam dispostos a “vingarem nossas dores” (Os Vingadores), nossas 
perdas, nossos desconsolos, nossas desvantagens comparativas. Heróis que sejam humanos, 
“demasiadamente humanos” (Nietzsche). Sem Deus no mundo, o cenário ontológico ganha 
voz e vez para a ação mágica de protetores superdotados das “vidas fragmentadas” (Zygmunt 
Bauman), que existem em um mundo desencantado. Uma avalanche das sagas de super-heróis 
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está sendo colocada com êxito, ano após ano, à disposição de um grande público consumidor 
de pessoas em todo o mundo ocidental. 

Por que essa demanda cresce ano após ano? E por que elas são tão bem-sucedidas? Talvez 
porque elas fascinem a todos com a beleza de “seres especiais” tão fortes, tão poderosos e tão 
cheios de desejos humanitários de se comprometer com a “esperança caída” no ostracismo 
do desencanto da vida de milhares e milhões de pessoas em todo o mundo ocidental. Nesse 
mundo pós-religioso, a “morte de Deus” tornou necessária a fabricação de semideuses, a saber, 
os “super-heróis”. A morte de Deus desembocou no nascimento do super-homem para Nietzs-
che. E por quê? Porque “desencantar o mundo” trouxe um custo moral e psicológico alto para 
a neomodernidade, o que implicou, para ela, assumir a “fragilidade moral” de uma vida sendo 
vivida com medo, sem “coragem de ser” e sem horizonte de um futuro melhor. Esse fato exigiu 
o abandono abrupto do presságio kantiano sobre a “maioridade do ser humano” no mundo 
ocidental. Na contramão desse brado kantiano, originalmente otimista, a neomodernidade 
afirma exatamente o contrário: “Não podemos caminhar racionalmente sozinhos no mundo e 
sem super-heróis que nos protejam e nos conduzam na vida”. 

A produção exponencial das sagas desse gênero parece revelar outro lado da vida neomo-
derna pouco divulgado na mídia como um todo, nos grandes centros acadêmicos, nos cursos 
profissionais da área de psiquiatria e psicologia, ou até mesmo nos cultos corriqueiros das 
centenas e milhares de igrejas que se expandem nesse contexto: a “apostasia de uma geração”. 
A força dos super-heróis revela nossa fraqueza diante de uma realidade de vida marcada pela 
ausência da “segurança ontológica” (Anthony Giddens). Nossa vulnerabilidade contrasta com 
a força deles. O mundo está cheio de super-heróis porque se autodescobriu vazio de trans-
cendência, vazio de fé, vazio de esperança com força terapêutica de restituir, à própria vida, 
a vivacidade cheia de alegria para se viver sem medo do amanhã. O tempo da invasão maciça 
dos heróis no cotidiano das pessoas revela um tempo em que Deus se tornou esquecido e a fé 
se arrefeceu no cemitério da desesperança/desencanto. 

2.3 A PSICANÁLISE DOS SUPER-HERÓIS E A MORTE DA ESPERANÇA NA 

AFIRMAÇÃO DO SENSO DE “DESAMPARO ONTOLÓGICO”

“Não há esperança sem medo nem medo sem esperança”, reverbera uma célebre frase de Baruch Spinoza dita em seu clássico 
Ética. Uma esperança com medo se transforma facilmente num senso de “incerteza ontológica”,15 como diria Bauman. O cons-
truto “esperança com medo” preconiza a ideia de fragilidade psíquica da própria esperança enquanto tal. Para muitos, isso 
seria uma contradição. No entanto, há uma esperança com medo, e ela é afirmada nas sagas dos super-heróis. A crença de que 
“estamos sozinhos” torna-se refrão preliminar da trama em que Homem de Aço é apresentado como salvador do mundo no 
prólogo do filme. Nem mesmo um super-herói com tamanha força e poder como os de Clark Kent se mostram privados de uma 
fragilidade ontológica. Antes, a própria saga se encarrega de revelar seus medos mais sombrios. A força quase onipotente e os 
poderes supracósmicos não garantem isenção do senso de vulnerabilidade que o Homem de Aço parece viver de modo intenso, 
e como conflito silencioso, na trama do filme. 

15 Construto afirmado por BAUMAN em O mal-estar da pós-modernidade, no capítulo intitulado: “Religião pós-moderna?”,
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É do senso de “desamparabilidade ontológica” que essas sagas querem falar. Não dos su-
per-heróis necessariamente, mas, sobretudo, a nossa em relação a um presente que escoa para 
um futuro incerto, indefinido, impreciso, considerado por muitos como “quase inalcançável”. 
Transtornos depressivos estão associados a esse componente psíquico da vida que se pro-
cessa no contexto ontológico da neomodernidade. Nela nós perdemos a esperança do futuro 
e ganhamos o medo ontológico como prêmio para vivermos uma vida cheia de fragilidades, 
distúrbios e transtornos. Para o super-homem entrar em ação, Nietzsche acredita que seria 
preciso extrair da “esperança” todo componente escatológico que a tornava uma realidade 
transcendente não situada nem neste tempo nem neste espaço conhecidos.

Deixar de esperar do futuro escatológico algo que se encontra no presente vivido: essa 
foi a grande cartada de Zaratustra contra os defensores de uma ordem ontológica que está 
para além deste mundo que se vive no presente momento. A valorização do “presente/agora”, 
segundo Maffesoli, se tornou a grande demanda da sociedade emergente que se estabeleceu 
a partir de uma ética da estética. O cenário que os semideuses agem é sempre um cenário de 
“pessimismo ontológico”, de incertezas em relação às garantias de um presente vivido sem o 
holofote de uma “esperança que olha para frente” para nos ajudar a superar as incertezas do 
presente. 

O futuro da vida humana retratado nas sagas dos super-heróis é um futuro “sem garantias 
e sem promessas”. A esperança a nós comunicada é de que nela figura um mundo sem fé, pois 
ele perdeu sua garantia histórica para a legitimação da própria esperança. O que as sagas dos 
heróis falam é de uma existência que se experimenta repleta de “certezas cheias de angústias”, 
pois o mundo no qual elas se dão se tornou “um mundo órfão de garantias” e de “promessas”, 
às quais as pessoas devam confiar firmemente. Um mundo no qual a “ceticismo” se tornou 
regra de orientação psíquica das lógicas de interação, e a fé uma exceção. 

Os rótulos dos remédios, dos suplementos vitamínicos, dos produtos de uso doméstico, 
pessoal, e em quase tudo que se consome no mundo neomoderno, prometem algo que não se 
vê cumprido no relato de quem os consumiu. Pastores, padres e líderes espirituais chamam 
as pessoas para receberam algo que eles não têm para dar. Moças e rapazes que entram para 
a vida conjugal acreditam que vão ver se cumprindo as expectativas prometidas ao longo do 
namoro. No entanto, os indicadores de divórcio aumentando cada dia mais desmentem essa 
ilusão. Jovens entram no ensino superior e se formam sem ter “a garantia” de que estarão em-
pregados depois. Compramos um carro novo, de uma marca aparentemente confiável no que 
promete oferecer, mas que depois nos deixa na mão quando o carro apresenta problemas. Mu-
lheres e homens que prometeram ser fiéis a vida toda uns aos outros, se vendem facilmente às 
experiências de relações extraconjugais. Pais estão descumprindo a promessa de ser guardiães 
de seus filhos, trocando a vida deles (dos/as filhos/as) pela vida profissional etc. 

Essas e outras centenas de experiências vividas por pessoas no mundo todo revelam que 
o mundo da neomodernidade se tornou um mundo do “desamparo ontológico”. As promessas 
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feitas são “apenas rótulos vazios” que nada significam. Faltam as garantias num mundo que 
está repleto de reclamações. Quanto maior é o entusiasmo de uma pessoa ante uma promessa 
ouvida, tanto maior será o seu senso de desamparo na vida depois de constatar que tudo era 
uma ilusão. O super-man sobe até o pico do céu para ouvir “apenas reclamações” de pessoas 
lesadas na vida. Mas por que chegamos a esse ponto? Talvez porque tenhamos decidido não 
mais seguir a verdade, mas apenas as fantasias de um mundo repleto de falsas promessas, de 
“falsas verdades”, de “malandragens maquiadas de seriedade”. 

Vivemos num mundo no qual falta a verdade. E nesse mundo, onde a justiça foi suspensa 
por falta de verdade na fala e no jeito de ser das pessoas, a “ausência de garantias” se tornou 
apenas um mero reflexo da condição de vida de toda uma geração. Isto é o senso de “desampa-
ro ontológico”. Essa é a experiência que filhos têm sentido em relação aos seus pais; que pais 
têm sentido em relação aos seus filhos; que um cônjuge sente em relação ao outro; que ami-
gos sentem em relação ao seu grupo de referência social; que cidadãos sentem em relação ao 
seu governo e a partidos/candidatos/políticos; que clientes têm sentido em relação aos seus 
médicos, terapeutas; que fiéis religiosos têm sentido em relação aos seus pastores e líderes 
espirituais.

Nesse mundo do “desamparo ontológico”, quase todas (senão todas) as instituições sociais 
existentes foram desacreditadas; do STF às clínicas de terapia psicológica; das igrejas às ins-
tituições tradicionais como a família, o casamento etc. Ninguém espera quase mais nada de 
ninguém. Pessoas adoecidas não encontram solidariedade dos seus mais próximos. Enquan-
to o filho ou a filha geme na cama por causa de um “transtorno vivido”, a mãe, o pai e os(as) 
amigos(as) “jogam o tempo fora” na internet e têm fome para comer sanduíches e pizzas em 
shoppings. A neomodernidade se tornou espaço da antissolidariedade. Por isso os filhos per-
deram a confiança nos pais, e os pais perderam a confiança nos filhos. Como reflexo dessa “de-
sordem ontológica”, os filhos perderam o medo dos pais, e os pais adquiram medo dos filhos; 
os pais se tornaram mais “mendicantes do afeto” dos filhos, enquanto os filhos se tornaram 
mais indiferentes à aproximação dos pais. Estes últimos deixaram de ser referenciais de auto-
ridade para os filhos e, desse modo, os filhos estão se conduzindo cada vez mais “sem senso 
de direção na vida”. 

Uma sociedade de filhos perdidos tem produzido uma geração de pais desencantados, de 
cônjuges desiludidos, de cidadãos sem disposição para construir um futuro de vida com es-
perança, e de religiosos com disposição de abandonarem a vida religiosa. No mundo em que 
pessoas trafegam com “senso de desamparabilidade” na vida, a falta de fé torna-se a mais 
decadente condição presente no modo de ser de cada um. Jovens se entorpecem nas drogas, 
na pornografia, nas interações estéreis da Internet, nas bebidas, nos relacionamentos descar-
táveis de finais de semana etc. Essa condição, contudo, criou um entrave para as lógicas de 
interação: a “desconfiança psicótica” vem se tornando pandêmica em nossos dias, e esta últi-
ma tem gerado a impotência para a realização da prática de “solidariedade autêntica e sadia”. 
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Trata-se de uma geração completamente presa ao “vácuo do nada”. O mundo vazio tem gerado 
pessoas vazias de afeto, de compaixão, de sensibilidade e de capacidade de “chorar com os que 
choram”...

Por que admiramos tanto os super-heróis? Porque eles possuem a coragem que não temos. 
Porque eles possuem a grandeza que não se encontra presente em nós. Porque eles são deste-
midos, realidade que contrasta com o “medo ontológico” que em nós existe como conditio sine 
qua non de viver num mundo em que a racionalidade do racionalismo cientificista assassinou 
a inocência sonhadora da fé. Os super-heróis são reflexos do nosso “ideal do ego”, ego infidelis, 
porém. Neles, nossa “admiração velada” encontra encarnação, libertação e voz de protestos 
afirmados. Acreditamos neles pelo sentido de amparo que atribuímos à ação deles em relação 
a nós, e porque deixamos de acreditar no “Deus lá de longe”, imóvel, silencioso, misterioso, 
absconditus, o “totalmente outro” (Kierkegaard). Por isso eles se tornaram os semideuses que 
vivem entre nós, que vivem em nós, “no imaginário”, como modus operandi. Acreditamos neles 
porque, quando eles entram em ação, nossa diversão está garantida, e o espetáculo que procu-
ramos, finalmente, acontece diante de nossos olhos nas telas do cinema; espetáculo esse que a 
religião nunca nos permitiu assistir com tanto senso de humor e diversão.

2.4 “A DEIFICAÇÃO DO BELO E DO PRAZER E A URGÊNCIA DE SUA SATISFAÇÃO”:  

UMA AFIRMAÇÃO DO COLAPSO DE UMA ERA ESCATOLÓGICA

Do senso de “desamparo ontológico”, a sociedade criou um mecanismo de autoproteção 
da experiência prática. Ela salientou a importância do “tempo presente”, da oportunidade de 
satisfação imediata das necessidades carnais. Como “o olhar para trás” sempre acende lem-
branças com potencial patogênico de produzir a culpa, e o “olhar para o futuro” o potencial de 
gerar “ansiedade neurótica”, a ontologia do presente se tornou a “morada do ser” do indivíduo 
situado na neomodernidade. Fixar a atenção nele, contudo, exige recursos operacionais mais 
eficientes e com maior capacidade de gerar o “movimento de repetição” pendular. A esse fenô-
meno se nomeia compulsividade, associada à “economia libidinal” de que nos falou Freud em 
seu Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, e de que Zygmunt Bauman16 utiliza para preco-
nizar a ação de maior alcance orgástico, projetada a cada experiência hedônica que o indivíduo 
deseja obter na vida do “aqui e agora”, isto é, no “mundo antiescatológico”. A música Agora ou 

Nunca da cantora brasileira Ana Carolina figura essa crença neomoderna: 

Não existe a lei da gravidade 
Nunca é a hora da verdade 

Nunca se responde uma pergunta 
Nunca é o dia de São Nunca 

16 Ver BAUMAN, Z. O mal estar da pós-modernidade...
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Nunca é 
Agora ou nunca é 

Nunca 
Quem é livre não quer liberdade 

Não existe a lei da gravidade 
Pode viajar de avião 

Pode colocar os pés no chão 
Nunca é... 

Não existirá eternidade 
Não existe a lei da gravidade 

Nunca existiu o paraíso 
Nunca é o dia do juízo.

Por conta disso, a “estética do belo” foi elevada à categoria de divindade. Mas o capital 
da beleza tem que estar associado a uma finalidade moral que torne possível potencializar a 
“motorização libidinosa” do funcionamento dos indivíduos. Estética do belo de efeito colateral 
erógeno é o novo mecanismo desenvolvido na neomodernidade para produzir a alienação dos 
indivíduos da experiência com o pathos (sofrimento, dor, angústia). Na verdade, não é alie-
nação do tempo, mas da condição que se vive cada momento da vida. O tempo escatológico 
foi tradicionalmente definido como tempo das “dores escatológicas”. Esse traço axiológico do 
mundo ocidental entrou em extinção. Se o prazer é uma experiência que se pode alcançar ago-

ra, então o “presente” é a condição para se atribuir a ele “maior sentido valorativo”. O prazer 
com o belo aumenta a capacidade amnética da nossa atividade cognitiva em relação às expe-
riências traumáticas vividas no passado. Não alcança a “experiência orgástica” quem vive com 
a culpa presente na memória que situa a atenção em um passado mal vivido.

O deslocamento do indivíduo de um passado negativamente escravizante para um presen-
te hedonicamente promissor se dá com o anestesiamento operado pela psicologia do prazer. 
Nesse caso, a fisiologia do belo tem uma dimensão psíquica que não pode ser ignorada: o 
prazer se experimenta quando a consciência não está dominada pelo sentimento de autopuni-
ção. Estabelecer limites éticos ao funcionamento do capital libidinoso tem gerado transtornos 
psicóticos nos indivíduos, levando-os a um modo de vida alienado do prazer. A valorização do 
presente deve, portanto, estar vinculada a uma decisão que o indivíduo faz de não se privar 
das inúmeras possibilidades de alcançar novas e irrepetidas experiências com o prazer. Por 
isso, o corpo não pode ser mais casto. A impureza ontológica faz parte de sua trajetória existen-
cial. Ele deve ser compreendido como a ergometria erógena de construção da beleza do capital 
erótico. A ética do limite se dissolve, transformando-se em “ética do prazer”. Nela tudo pode! 

A mutabilidade do corpo acompanha o ritmo das necessidades erógenas que a ele é atri-
buído pela sociedade que criou seus clubes privativos de degustação do prazer. Encontros de 
casais swingers vêm crescendo em todo o mundo ocidental neomoderno. A proposta de ména-

ge à trois já está presente em canções, filmes e seriados televisivos, e vem ganhando cada vez 
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mais simpatizantes e novos adeptos. A “vida para prazer” (um trocadilho provocativo do “vida 
para consumo” de Bauman) se tornou em “opção majoritária” da coletividade numa socieda-
de amoral que gerou essa demanda psicológica. Por isso, o futuro só é perscrutado quando 
para ele se projeta o desejo de alcançar novas metas de uma trajetória de “autorrealização do 
ego”. Do contrário, ele é apagado como categoria de avaliação das possibilidades indicadas no 
“tempo presente”. Esse, sim, é considerado como o único tempo válido e relevante que torna a 
neomodernidade uma condição de decadência de todas as expectativas escatológicas. 

2.5 “AGORA OU NUNCA”: A VIDA SEM ESCOLHAS E A CONSTRUÇÃO DE UMA 

CIVILIZAÇÃO DA MORTE

Mas nesse horizonte existencial, com o aumento exponencial das ofertas de prazer, um 
déficit cognitivo se apresenta como fato moralmente complicador da vida humana em socie-
dade, quando avaliado criticamente. Trata-se da escassez de sobriedade no “mundo das in-
distinções” (uma contradição). A perda da sobriedade psicomoral é um dos indicadores mais 
definidores da experiência neomoderna do indivíduo com sua própria condição de artesão 
autobiográfico. Com o tato instintual constantemente voltado para a ética do prazer, o indiví-
duo neomoderno perdeu a capacidade de manter uma relação crítica com a realidade com a 
qual interage. Nesse caso, ele faz o que não deve ser feito e realiza o que é moral e criticamente 
inaconselhável. O mundo das indistinções se tornou um mundo perpassado por perigos não 
percebidos, franqueado pelos “movimentos afrônicos”17 do agir irresponsável de toda uma 
coletividade (uma “patologia da normalidade”, nas palavras de Erich Fromm). Por conta disso, 
esse mundo que se transformou é um mundo de vida frágil, facilmente quebrável. Pois ele é 
compreendido como espaço ontológico de alto risco moral, o que pode comprometer a própria 
sobrevivência do indivíduo humano em sociedade. 

Sem a sobriedade cognitiva para se fazer as melhores escolhas morais, na hora da decisão 
ética, todo movimento prático se torna irresponsável. O presente da vida humana se torna 
uma ameaça real para o futuro de uma geração inteira. A vida humana, nesse contexto, se 
apresenta com a resistência de um “copo de cristal”. Sua hiperfragilidade consiste na “ausência 
de referenciais definidos” para se alcançar determinados objetivos pré-planejados. O quero-

-isso-agora facilmente se torna “um bem descartável” num mundo de mutações permanentes. 
O “querer-perfeito” de um indivíduo agora se torna, daqui a pouco, um querer-indesejado-e-

quivocado. As disposições morais foram condicionadas, culturalmente, a sofrerem mudanças 
qualitativas rapidamente. Movimentos velozes requerem novas perspectivas de autopercep-
ção valorativas dos indivíduos que vivem num mundo onde o presente se torna passado a cada 
fração de segundo vivido.

17 Aphron, no grego, significa “sem discernimento”, louco, conceito que o NT traz da tradição sapiencial do AT.
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A drástica perda de “extensão ontológica” das experiências vividas pelos indivíduos na 
neomodernidade os levou a não ter mais a certeza sobre as melhores escolhas que eles devem 
fazer no presente. Aquilo que se deseja agora pode ser exatamente o que daqui a pouco se terá 
por objeto de repulsa. A neomodernidade é caracterizada pelas “certezas provisórias”, pelos 
“objetivos extemporâneos”. Nada é definitivo neste mundo de mutantes e mutações ininter-
ruptas. Desse modo, as escolhas feitas no presente do indivíduo neomoderno nunca o levam 
ao destino ulterior desejado. Ele sempre se perde no itinerário. O “sem escolha” na forma de 
viver não significa que há falta de alternativas para decidir aonde se quer ir. Ao contrário, a 
diversidade de alternativas existentes num mundo predominantemente marcado pelo “po-
liteísmo axiológico”, combinado a uma variação de ofertas que mudam o tempo todo, acaba 
mudando com elas (ofertas) as aptidões dos indivíduos. Essa foi a constatação a que Zygmunt 
Bauman18 chegou em sua análise da “cultura consumista” na contemporaneidade: a perdurabi-

lidade do desejo está ficando cada vez menor no mundo atual.

A dialética dessa interação preconiza uma realidade sombria a ser vislumbrada de médio 
prazo: a escassez de sobriedade no mundo da vida humana. Nos próximos decênios, a “lucidez 
volitiva” será o bem subjetivo mais raro de ser achado. E com sua escassez, o cenário se tornará 
mais apocalíptico (mesmo sem ser escatológico). Tragédias vão ocorrer com maior frequên-
cia. O grau de previsibilidade do que o mundo está se formando irá diminuir cada vez mais, 
até não sobrar mais nenhuma certeza a se saber sobre nada do que se quer agora ou depois. 
A “flutuação ôntica das identidades” é um fenômeno cultural típico deste tempo das decisões 
descartáveis. O futuro para quem vive assim só pode ser objeto de uma “esperança negativa”: 
dele se espera sempre o pior. Por conta desse cenário de mutações permanentes em uma cul-
tura de descartabilidade, como o da neomodernidade, a sobriedade está sendo tirada de cada 
escolha que se faz, de cada decisão que se toma.

Sem sobriedade cognitiva, todas as escolhas e decisões morais realizadas pelos indivíduos 
podem gerar um efeito cascata indesejável. Tomar um medicamento para curar um biopato-
logia do indivíduo hoje pode significar uma sentença que o condenará a doenças ainda mais 
complicadas depois. Remédios que curam um tipo de patologia no corpo são também o mesmo 
que causam outros tipos de danos em órgãos não pretendidos, depois. A realidade como se 
nos apresenta figura-se como uma encruzilhada para todos: o “sem saída”. Criamos uma “civi-
lização da morte”. Agonizamos porque sempre na hora das escolhas ou decisões que fazemos 
pode nos faltar a sobriedade necessária para avaliar, amplamente, as implicações das mesmas 
de médio/longo prazo no conjunto das possibilidades existentes em nossa própria trajetória 
autobiográfica. Criamos uma ciência e tecnologia que funcionam de modo ambivalente: duas 
pulsões estão potencialmente presentes nelas – a da vida e a da morte, simultaneamente.

Uma conclusão fatídica que se depreende desse horizonte cenográfico apocalíptico é que, 
numa civilização da morte, quase todas as escolhas estão fadadas a conduzirem o indivíduo 

18 BAUMAN, Z. Vida para consumo...
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a um estado de alto risco. Do micro-ondas ao celular que decidimos usar há um potencial 
mortificador presente. Em cada botóx que se coloca para retardar o envelhecimento, em cada 
proteína que se ingere para aumentar a massa muscular, em cada filme pornográfico que se vê 
para aumentar o capital libidinoso da “transa” realizada, em cada modalidade profissional que 
se escolhe para alcançar o sucesso econômico desejado, em cada comprimido polivitamínico 
que se autoprescreve etc., há um risco de morte escondido sendo preconizado. Podemos nos 
fazer adoecer até com a atividade física que pensamos estar realizando para promover saúde 
em nós. Nossas garantias se tornam frágeis e ineficientes ao médio/longo prazo. 

Ao decidimos pelo “urgentemente” agora, perdemos a noção ponderativa de cada escolha 
que fazemos. Do prazer que se obtém no presente de uma experiência vivida pode nascer um 
efeito colateral (sintoma) de morte ulteriormente. Festejamos, na neomodernidade e com efu-
sividade, a alegria de podermos decidir, sozinhos, sobre o nosso próprio destino. Isso é o que 
significa, de acordo com Giddens,19 viver a vida num mundo pós-tradicional, mundo da secu-
larização subjetiva. Mas, ao que tudo indica, isso não passou de uma grande ilusão. A proteína 
das experiências orgásticas arrebatou de nós o que agora é determinantemente importante 
para fazermos uma escolha sadia e uma decisão segura, a saber: a sobriedade cognitiva para 
vivermos uma vida sem medo. O “agora ou nunca” da canção de Ana Carolina se nos revelou, 
tardiamente, como a melodia de uma “sinfonia de morte”, e não de vida humanamente sadia. 
Do processo de secularização chegamos ao sinistro recinto da civilização da morte que se tor-
nou o mundo da neomodernidade. Restou-nos uma escolha/decisão sensata a fazer? 

3. A insustentabilidade da vida humana num  
mundo sem fé: uma leitura conclusiva

A neomodernidade se caracteriza pela irreversível crise de credibilidade das instituições 
como um todo. Trata-se de uma crise sistêmica. E a descredibilidade é verificável em nível 
macro e micro. Naquele, ela se configura como crise de credibilidade nas instituições em geral; 
nesse último, em nível microdimensionada, ela se apresenta como crise de credibilidade nas 
pessoas, nos sentimentos, na própria fé – descrédito à própria fé. Essa descrença amplamente 
percebida no mundo da neomodernidade revela, portanto, sua dimensão microfísica presente 
na estrutura da vida cotidiana definida e compreendida em termos de “desamparo ontológico”. 
As pessoas desenvolveram uma “desconfiança psicótica” em relação a quase tudo e a quase 
todos na vida. 

Não se acreditam mais no discurso religioso (por achá-lo mentiroso/mítico); não se acre-
dita mais no matrimônio (por achá-lo inapropriado para os desafios do mundo neomoderno); 

19 GIDDENS, Anthony. A vida em uma sociedade pós-tradicional. In: GIDDENS, A.; BECK, U.; LASH, S. Modernização reflexiva: 
política, tradição estética na ordem social moderna. São Paulo: UNESP, 1995.
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não se acredita mais nas instituições públicas (por atribuir a elas uma natureza corruptível); 
não se acredita mais nas pessoas (por achá-las afetivamente descomprometidas); não se acre-
dita mais em profissionais da área de saúde (por achá-lo comprometidos demais com as siglas 
do capital econômico e pouco com as necessidades legítimas das pessoas adoecidas); não se 
acredita mais em tratamentos medicamentosos, nem psicoterapêuticos para pessoas portado-
ras de transtornos mentais e emocionais (por achá-los pouco eficazes); não se acredita mais 
no afeto (por achar que ele gera falsas expectativas); não se acredita mais na existência de 
Deus (por achar que isso não passa de um conto de carochinha). 

A “impotência para acreditar” tem sido nosso grande dilema na neomodernidade e, por 
isso mesmo, ela tem caracterizado o perfil existencial de quase toda uma geração. Vivemos a 
era da “descrença ontológica”. Perdemos a capacidade de viver com uma fé sóbria, sadia em 
sua forma de se operacionalizar na vida diante dos desafios vividos em termos de cotidiani-
dade. Por que chegamos a esse ponto? E existe uma forma de pensar a superação dessa condição 

humana de uma vida pensada em termos de “doença ontológica”? Faz sentido ainda falar sobre 

fé num mundo sem fé, e em Deus num mundo que parece tê-lo trocado pelos super-heróis? 

3.1 O CONFLITO DE PARADIGMAS CULTURAIS – “VIVER OU NÃO VIVER A 

PRÓPRIA VIDA: EIS A QUESTÃO”

Como no filme norte-americano Click, do diretor Frank Coraci, nós aprendemos que “viver 
no automático”, isto é, viver uma vida programada para funcionar somente na execução das 
preferências volitivas dos indivíduos, é o ideal de vida de uma civilização do prazer e que gla-
moriza o erótico. Evitar a experiência do/com pathos tem se tornado o ideal do ego de quase 
todos na vida cotidiana. Queremos viver sem fazer uso dessa “patopedagogia”, isto é, a da vida 
sendo processada na perspectiva do pathos. Nesse caso, devemos perguntar se a impotência 
ontológica para confiar em algo, que se traduz na “descrença operacional” sendo assumida 
como forma de viver, não foi causada pela perda de sobriedade dos indivíduos que adotaram 
o critério do prazer para realizar suas escolhas preferenciais na vida em sociedade. Se sim, 
então a crise de plausibilidade das instituições em geral reflete a falta de sobriedade cognitiva 
dos indivíduos na ocasião em que fizeram cada uma de suas escolhas e tomaram cada uma de 
suas decisões morais.

Quando não aprovadas pelo critério do “viver no automático”, a descredibilidade das ins-
tituições se torna sintomática por revelar sua inoperacionalidade moral diante da demanda 
pela satisfação das preferências do ideal volitivo dos indivíduos. Essa é a base moral da aposta-
sia de uma geração inteira inserida num mundo destranscendentalizado. Isso porque a “ética 
do prazer”20 reivindica uma forma de vida que se processa somente com a execução das prefe-

20 PIRES, A. C. Ética do prazer e sociedade ateizante: uma análise socioteológica. Ciberteologia (São Paulo, edição em portu-
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rências hedossensitivas dos indivíduos. Sem a operacionalização dela esse mundo destrans-
cendentalizado se disfuncionaliza. Se esse é o critério, tal qual se compreendia na filosofia 
hedônica de John Locke, então é fato que as instituições são criadas para operarem no sentido 
de proteger o bom funcionamento das preferências volitivas dos indivíduos compreendidos 
como “sistemas autopoiéticos” (Niklás Luhmann). Nesse caso, reafirmo, a crise de credibilida-
de nas instituições em geral reflete a falta de sobriedade das escolhas feitas pelos indivíduos 
na ocasião em que eles as convencionalizaram para si. 

A “ética da realização e das escolhas individuais”, como disse o sociólogo Ulrich Beck,21 é 
a corrente mais poderosa da sociedade atual. Tudo que caminha em direção contrário a ela, 
então, parece perder uma relevância axiológica para os indivíduos. As escolhas feitas de modo 
não sóbrio parecem estar redundando numa forma de vida desatinada, intolerante a toda pro-
posta de vida que transcenda os limites hedorracionais das possibilidades mundanas experi-
mentadas na experiência histórica dos indivíduos. Não seria essa a vida que Nietzsche idealizou 

para ser vivida com a morte de Deus? 

O texto de Isaías 53,1-7 nos revela outra maneira de se encarar a vida. Nele aparecem com-
binados os componentes de uma moral nobre revelada na vida do Messias que, uma vez asso-
ciados, trazem à baila uma perspectiva de vida com “saúde ontológica”. Enquanto na sociedade 
do glamour se exalta a “beleza do corpo” como modus operandi de uma racionalidade hedônica 
que pretende alcançar o prazer de viver sem a experiência de dor, a visão do Messias que o 
Profeta apresenta segue uma direção contrária. A visão profética de Isaías não fala da “beleza 
do corpo” (aparência) como valor determinante dado à própria forma de existir, mas da “be-
leza da vida” mesmo sem a formosura e os encantos de um corpo pavoneado. Essa antinomia 
nos mostra o contraste de dois modos civilizatórios que podem, se compreendidos de forma 
sóbria, nos levar a uma experiência de cura do modo de viver a própria vida e interagir na vida 
em sociedade.

Não é a beleza do corpo, mas sim a beleza da vida do Messias que Isaías nos fala. Mas qual 

é o contorno axiológico dessa forma de vida que a faz ser portadora de uma saúde ontológica? 

Quero concluir esta reflexão falando sobre os aspectos antropológicos mais relevantes que 
aparecem na descrição teológica do Profeta acerca da vida do Messias. De acordo com Isaías, o 
critério de definição do belo apresentado na narrativa sobre a vida do Messias deve figurar os 
predicados que seguem abaixo.

3.1.1 A BELEZA DE UMA VIDA SEM O MEDO DA FEIÚRA

guês), v. 22, p. 48-56, 2009.

21 BECK, Ulrich. Viver a própria vida num mundo em fuga: individualização, globalização e política In: HUTTON, W.; GIDDENS, 
A. No limite da racionalidade: convivendo com o capitalismo global. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2004. p. 236ss.
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O que de mais surpreendente aparece na descrição do Profeta é a associação existente en-
tre a credibilidade dada à pregação e a ausência de um predicado objetivo não verificado na 
aparência do Messias: a beleza. A aparência do Messias não se encaixava ao arquétipo que dele 
se tinha no imaginário coletivo de Israel. Sob esse crivo de avaliação, o Messias era um “ina-
daptado”, pois, de acordo com a descrição do Profeta, o Messias era feio e de aparência inatra-
tiva. A glória que se esperava ver como adorno físico do Messias preconiza a ideia de “beleza 
fulgurante”, pompas, luxos etc. Em situação de cativeiro, sob a condição de dominados e pri-
vados da glória política que outrora possuíam, Israel se choca com essa mensagem do Profeta 
exílico. Este diz que na aparência física do Messias não havia formosura que pudesse chamar 
a atenção de seu público imediato, nem provocar nele uma admiração atraída pela sua beleza. 

A beleza do corpo ofusca a beleza na forma de viver, na medida em que ela se torna o cri-
tério de avaliação dos predicados que definem a noção moral que se tem sobre o bem e o não 

bem. O medo de viver “desencaixado”, isto é, viver à margem da expectativa que o cânon cultu-
ral estabelece como o correto para se alcançar o glamour, produz, no indivíduo, o agente pato-
gênico do “senso de inadequação”. A beleza sempre foi um eficaz critério de inclusão, enquanto 
a feiura um critério de exclusão. O belo é desejável. O feio é objeto de violento desprezo. Segun-
do o Profeta, o Messias foi “o mais desprezado dentre os homens, e dele não se fez caso algum”. 
Mesmo consciente dessa possibilidade, o Messias não teria, segundo a descrição do Profeta, 
medo de viver privado da beleza. O medo da feiura é o que causa “o medo de viver”. Viver com 
medo significa viver privado de saúde ontológica. Sob essa condição, a vida se enfeia. Por isso 
mesmo, a beleza da vida do Messias se revela como vida “sem a presença do medo da feiura”.

“A vida é mais do que o corpo”, para o Messias. Portanto, viver é mais do que aparecer flo-
reado de pompa. Essa “expectativa de adequação à” é sempre patogênica. Ela produz, invaria-
velmente, distorções na autocompreensão dos indivíduos, e a decorrente síndrome de aletofo-
bia. Por isso ela é sempre nociva à saúde na forma de ser da própria vida do indivíduo. O medo, 
nesse caso, é uma reação alérgica existente contra uma ameaça imaginária construída a partir 
de uma experiência de encontro vivido na lógica de interação acontecida entre o indivíduo e 
a cultura com a qual ele estabelece uma interlocução. O Messias rejeita o sentido dessa lógica 
de interação patogênica com a vida e sustenta a determinação de viver para a saúde, mesmo 
quando privado da beleza do corpo. Por isso não se desenvolve nele “nenhum tipo de ansieda-
de neurótica” ou “suspeita psicótica”. A forma de vida do Messias se encaixa perfeitamente no 
modelo de “vida com saúde ontológica”. Ele ensinou que a “vida é mais do que o corpo”. E por 
essa razão ela (a vida) transcende o próprio adorno cultural que ao corpo se tenta impor como 
valor que excede ao valor natural da própria vida.

3.1.2 A BELEZA DE UMA VIDA SEM O MEDO DO INSUCESSO E DA REJEIÇÃO

Quem deu crédito a nossa pregação? Essa pergunta figura o horizonte ontológico em que 
os riscos negativos se apresentam como possibilidade real à vida do Messias. Se a beleza é 
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condição sine qua non para uma vida de e com sucesso, então o “senso de rejeição social” foi o 
coroamento recebido pelo Messias por uma vida construída para o insucesso. De acordo com 
o Profeta exílico, “nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido”. Dessa sentença 
pessimista do Isaías acerca do Messias se deduz um modelo de vida marcada, de forma deter-
minante, pelo insucesso. Entretanto, a vida é mais do que o sucesso para o Messias. 

Por quê? Porque o Messias escolhe o caminho que não conduz à glória. Ele assume para si 
as dores, os pecados e as doenças de uma mundo/geração decadente. Ele escolhe viver não 
a própria vida, mas a vida de outrem mesmo quando por esse ele se vê rejeitado. Hesed é o 
termo hebraico que define a ideia dessa lógica de interação com o outro escolhida pelo Mes-
sias. Lógica de funcionamento ontológico que contraria a convencional expectativa da relação 
custo/benefício que as pessoas geralmente estabelecem para “fazer ou não fazer” algo na vida 
motivadas pelo “ideal de sucesso”. De acordo com a descrição do Profeta exílico, “verdadeira-
mente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si nossas dores”. Na relação 
custo/benefício, o Messias trocou a honra pelo fracasso, a glória pelo insucesso. Para o outro 
viver aliviado, ele teve que assumir uma forma de vida marcada pelo prejuízo alheio. Esse 
modelo valorativo de vida vivida pelo Messias figura a demonstração moral de um tipo de ra-
cionalidade anticapitalista e anti-hedônica coexistindo em uma única lógica de interação com 
a realidade humana no mundo.

O medo do fracasso eleva a expectativa negativa do indivíduo consigo mesmo sempre a ní-
veis estratosféricos. A obsessão pelo sucesso/progresso na vida tornou o medo do fracasso um 
dos principais agentes patogênicos existentes no imaginário coletivo. Quanto maior for esse 
medo, tanto mais descoordenados tendem a ser os movimentos dos indivíduos nas lógicas de 
interação estabelecidas no mundo da vida humana. A proteína que faz crescer a musculatura 
do medo do fracasso é o “medo de ser rejeitado pelo outro” com e no fracasso. Esse medo, 
entretanto, não estava presente na forma de existir do Messias apresentado pela descrição do 
Profeta exílico. Nele não havia “medo de rejeição” porque o ideal de sucesso não orientava seus 
movimentos “em relação ao humano” no mundo da vida. O termo grego kenosis (autoesvazia-
mento) define bem o sentido dos movimentos psíquicos do Messias expressos em sua forma 
de interagir na vida com os outros. Dele não fizemos caso algum, sentencia o Profeta sobre o 
modo como a vida do Messias era percebida por outrem. Para o Profeta, o Messias não tinha 
a intenção de se apresentar como um super-herói a um povo obcecado pelo ideal de força e de 
glória. Por isso ele não se adoeceu na vida!

3.1.3 A BELEZA DE UMA VIDA SEM O MEDO DE ESTAR PRIVADO DO PRAZER

“Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas ini-
quidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados”, 
descreve o Profeta sobre a trajetória existencial do Messias na história humana. Se o ideal da 
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não felicidade foi levado a sério por alguém, esse alguém foi o Messias descrito nessa profe-
cia de Isaías. Com o autor de Leviatã aprendemos que criamos instituições para nos proteger 
da experiência do pathos. Elas nos protegem dessa possibilidade. Ao buscar essa proteção 
estamos, inevitavelmente, adotando o Eros como princípio de orientação teleológica na vida: 
“Tudo sem a dor, nada sem o prazer”. Essa é a psicanálise que se pode depreender da interpre-
tação antropológica que a teoria hobbesiana faz da situação defensável que o indivíduo mostra 
quando lança fundamentos à constituição do Estado moderno. 

Defendemo-nos da possibilidade de uma vida com dor quando instituímos, de forma ca-
tegórica, a necessidade de vivermos sob a proteção de algo que nos blinde contra qualquer 
ameaça externa. Na busca pela proteção, nossa compulsão pelo prazer aparece de modo ine-
gável. Protegemo-nos contra a experiência da dor. Mas Isaías diz que o Messias viveu sem essa 
“sede de autoproteção”. Ele não se protegeu contra a dor porque não tinha compromisso ético 
com o ideal de vida para o prazer. Mas, acima de tudo, ele não tinha medo do próprio pathos, 
o que nos leva a inferir que ele não se sentia atraído pelo prazer. Isso tornou possível que ele 
vivesse da forma como o Profeta exílico o descreveu. Por isso ele pode ser identificado com o 
potencial afetivo de mobilização moral na vida social. Ele se entrega para ser moído no lugar 
do outro porque não consegue ouvir o gemido de dor na vida do outro. Isso o perturbaria. 
Amar não é mandamento para o Messias: é uma necessidade que lhe traz paz. É esse o teste-
munho que o Novo Testamento dá sobre ele.

E o que isso pode nos ensinar como ideal ético de vida numa civilização que idolatra o prazer 

como ideal tântrico de viver sem dor? A sugestão tântrica de uma filosofia de vida é: “Permita 
mais prazer em sua vida”. Para ela, o prazer assume uma dimensão terapêutica, pois ele pos-
sibilita uma cura para o corpo, mente e emoções. A civilização do prazer fundamentou nessa 
crença uma norma de orientação na vida. E quanto mais prazer se busca na vida, menos afeto 
se constrói com as lógicas de interação. O prazer de hoje será o motivo de lamentações para 
as perdas que surgirão no amanhã. A dependência do prazer não constrói uma vida privada 
da possibilidade do pathos. Apenas torna essa possibilidade a mais temida de todas as outras. 
Quando o prazer se torna a finalidade de vida, o mundo das interações se torna um “campo 
minado”. A qualquer momento algo poderá desencadear o extermínio da própria vida. 

Talvez seja por essa razão que o Messias é apresentado como “homem de dor, e que sabe 
o que é sofrer”. A vida para ele é mais do que o prazer, descreve o Profeta exílico. Não que 
ele tenha o prazer na dor. Mas na experiência de dor ele perde, certa e progressivamente, o 
medo dela. Por isso, ele não se enferma com suas próprias doenças, mas com a de outrem. O 
maior inimigo da paz é a presença do medo, e o maior inimigo da dor é a perda do medo da 
própria dor. E quando isso acontece? Quando o prazer deixa de ser referencial normativo de 
auto-orientação na vida. Viver assim significa viver com saúde ontológica. E nessa condição, 
o destino de um indivíduo, mesmo numa civilização da morte, é estar condenado a viver uma 
vida que aprendeu a resistir o próprio “quinhão da morte e da dor”. E como se pode vencer 
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todos esses medos falados até agora? A recomendação do Profeta Isaías é: “... a de viver com 
fé numa civilização de morte”. Esperar contra a esperança na esperança. Essa é a nossa cura! 
Quem dá crédito a nossa pregação?

Conclusão

O antônimo de fé é medo. Num de seus últimos livros, Zygmunt Bauman finalmente in-
troduziu o conceito de “sociedade do medo”. Trata-se de uma sociedade em que o “nível de 
confiança” das pessoas se apresenta em condições precárias. O medo, enquanto realidade psí-
quica, pode estar associado a fatores de natureza social, como o baixo índice de confiança das 
pessoas nas instituições que prometem protegê-las ou representá-las, e não o fazem. Mas exis-
te ainda outra forma de medo que está associada a fatores de natureza subjetiva/existencial. 
Esse é o “medo ontológico”. Ele é construído a partir das experiências vividas e significadas 
nas interações. 

No filme Crash – produção estadunidense/alemã dirigida por Paul Haggis –, esse tema apa-
rece de forma candente. Trata-se de um modo de operar na vida com base na desconfiança e 
suspeita em relação a quase tudo. Medo de ter medo; medo de sofrer; medo de não caminhar 
para frente; medo de não se desligar do passado atordoante; medo de não ser acolhido; medo 
de não dar conta de superar obstáculos na vida etc. Medo ontológico. O que significa viver sem 

fé no mundo? Significa viver com esse gênero de medo na vida, medo de perder a fé em todos 
e em quase tudo. Na civilização da morte, somente os critérios do medo e do prazer são uti-
lizados pelos indivíduos para fazerem suas escolhas. E é a partir deles que seus movimentos 
ganham inteligibilidade. Em nenhum deles, porém, existe a lucidez cognitiva necessária para 
se tomar a decisão mais sóbria para viver uma forma de vida sustentável. 

Quanto maior é o medo, maior será a dificuldade dos indivíduos de realizar sacrifícios au-
tênticos por aquilo que eles acreditam. Ao final dessa reflexão, contudo, temos uma boa notícia 
para dar: mesmo vivendo numa civilização de morte e num mundo que se nos apresenta com 
o capital da fé despotenciado, o indivíduo não está condenado a viver sem esperança (sentido 
positivo). Viver com fé, no entanto, significa aumentar o senso da confiança de que não esta-
mos caminhando sozinhos na vida, no mundo. Essa é uma crença, de “efeito kalogeracional”,22 
que tem o poder de neutralizar o crescente movimento da apostasia que vem ganhando cada 
vez mais adeptos no mundo ocidental como um todo. Sem a vitalidade dessa crença kalogera-
cional, a vida humana no mundo das experiências vividas e significadas se tornará uma vida 
insustentável.

22 Uso esse construto com o significado de “efeito capaz de evitar a morte da fé-esperança”. Em outro artigo de minha au-
toria (Sistema de estruturação de crenças sociointerativo – apresentado no II Seminário Interdisciplinar em maio de 2013, 
na cidade de Goiânia/GO), esse construto é usado no sentido terapêutico de promover a vitalização do sistema de crença de 
um indivíduo a fim de preservá-lo de processos disfuncionais de construção de lógicas de interações patogênicas e de efeito 
autodestrutivo.
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observations on the origins of a Christian “culture”

Élcio Verçosa Filho1

Resumo: O artigo estuda um importante fundamento na constituição da teologia da his-
tória do cristianismo patrístico, a ideia de educação providencial da humanidade e algumas 
noções correlatas, como revelação, sabedoria e areté, investigando as suas origens no ideal 
grego de paideia ou formação do homem – a acepção original do nosso conceito de “cultura”. 
O objetivo é contribuir para um entendimento mais preciso do sentido de termos como “his-
tória”, “teologia”, “educação” e “cultura” na obra dos primeiros autores cristãos (especialmente 
os padres gregos), de Irineu de Lyon a Gregório de Nissa.
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Introdução

Ainda que uma utilização sistemática da noção de paideia para ilustrar o modo divino de 
ação só tenha sido levada concretamente a termo em meados do século III, no contexto da 
obra especulativa de Orígenes, é possível perceber que a teologia da história, entendida como 
contemplação ordenada ou metódica das diversas facetas, fases ou estágios da ação da Pro-
vidência no cosmos e no tempo, tem já, desde o princípio, e em seus diferentes modelos e 
formulações, uma reconhecível inspiração educativa. Com efeito, uma maior ou menor tonali-
dade pedagógica parece ser inerente a uma boa parte do pensamento articulado sobre a Pro-
vidência divina, ou, como gostava de referir-se a ela o cristianismo primitivo, à própria noção 
de uma economia, entendida como o plano de Deus para o homem na dinâmica própria do seu 
desdobramento histórico-temporal.2 

Destaca-se como notório exemplo dessa inspiração o embrião de teologia da história pre-
sente em Lucas, nos Atos dos Apóstolos, notadamente o discurso de Paulo no Areópago, que 
fala das diferentes estratégias através das quais Deus veio conduzindo os homens de todos 
os tempos e lugares a conhecê-lo sucessivamente através do cosmos, da Lei e dos profetas; e, 
finalmente, na intimidade divino-humana da Encarnação.3 Este é o caso também, e ainda mais 
notoriamente, da doutrina da revelação de Irineu de Lyon, que já estudei, em outra sede, sob 
outro aspecto, e que fala de uma adaptação progressiva da divindade, em suas sucessivas ini-
ciativas de manifestação, à pobreza da condição humana, a qual, sem o cuidado expresso nessa 
autolimitação, não seria capaz de receber o divino, que ao homem se revela gratuitamente com 
a finalidade de resgatá-lo da miséria de sua condição para elevá-lo ou conduzi-lo à integridade 
que lhe pertencia na origem, expressa escatologicamente pelas ideias conexas de incorruptibi-
lidade, vida eterna e visão de Deus.4 Na visão de Irineu, a essa adaptação divina corresponde, 
da parte do homem, uma “acomodação”, e o homem, ao mesmo tempo em que dá forma e, de 
certo modo, limite ao ilimitado (o que acontece desde quando Deus faz uso da palavra, ins-
tância propriamente humana, para se comunicar, até quando, in extremis, Ele assume a forma 
da natureza do homem – a “condição humana” – na pessoa de Jesus Cristo), é por ele também 
moldado, tendo a alma transformada, expandida, dilatada pela visitação do divino.5 Assim, há 
sempre dois movimentos simultâneos, de ação e reação, implicados nessa relação “econômi-

2 Cf. SESBOÜÉ, B. História dos dogmas, I: o Deus da Salvação (Séculos I-VIII). São Paulo: Loyola, 2002. p. 143.

3 Para mais informações sobre a teologia da história implícita nos Atos dos Apóstolos, ver MOREIRA, Gilvander Luís. Lucas e 
Atos: uma teologia da história. São Paulo: Paulinas, 2004.

4 “Pois Deus tudo pode: visto outrora por intermédio do espírito segundo o modo profético, depois visto por intermédio do 
Filho segundo a adoção, ele será visto novamente no Reino dos céus segundo a paternidade – o Espírito prepara de antemão 
o homem para o Filho de Deus, o Filho conduz ao Pai, e o Pai lhe dá a incorruptibilidade e a vida eterna, que resultam da visão 
de Deus para aqueles que o veem” (IRINEU DE LYON. Adversus Haereses. IV, 20, 5 – grifo meu).

5 Algo que Irineu exprime nestas palavras admiráveis, que serão continuamente retomadas pela tradição posterior e que 
deverão, inclusive, ser citadas por Hölderlin: “Não ser encerrado pelo maior [Deus], mas contido pelo menor, eis algo divino” 
(apud SESBOÜÉ, 2002, op. cit., p. 151). O tema da “visitação” divina como termo do processo pedagógico da Providência faz 
sua primeira aparição no Livro da Sabedoria, já nos albores do cristianismo. Ver esp. Sb 2,20–3,7.



74

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 44

ca” entre homem e Deus: uma condescendência que indica a descida e o esvaziamento (a ke-

nose) do Deus que se revela e um processo de acoutumance, de “habituação” progressiva que 
essa descida enseja na natureza do homem, que desse modo é aberta, glorificada, projetada ao 
infinito, num processo que ganha seu arremate na theosis (deificatio, divinização), implicada 
já no advento da Encarnação.6 

Essas iniciativas transformadoras, a um só tempo reveladoras e salvíficas, são o que Irineu 
chamou de as “economias” divinas, que, assim, no plural, indicam principalmente o padrão 
da ação da Providência, aquilo que, seguindo o filósofo da religião judaica Abraham Joshua 
Heschel, pode-se chamar de os “costumes” de Deus, o conjunto múltiplo de iniciativas e reali-
zações históricas concretas que tornam reconhecível, senão o desígnio específico (que, como 
Ele, permanece na escuridão), pelo menos algo da sua misteriosa e, em última análise, incom-
preensível maneira de agir (a face de Deus virada “para nós”), revelando, enfim, algo capaz de 
se tornar, justamente, o objeto de uma teologia.

Revelação e Sabedoria em Santo Irineu de Lyon

Para os propósitos deste estudo é deveras significativo que desde o primeiro momento essa 
teologia que assim se constituiu sobre os rastros deixados pelas múltiplas iniciativas de Deus 
na história dos homens tenha reconhecido nessas pegadas os sinais de uma conduta animada 
não apenas pelo simples cuidado, mas por um cuidado de um gênero específico, que, além da 
“preocupação” que o inspira, envolve também a Sabedoria, entendida, aqui, como a completa 
ciência dos limites e necessidades do objeto de cuidado (o ser criado); algo que resulta, em 
última análise, numa adequação perfeita dos meios à realização dos fins. É assim que, segundo 
Irineu, Deus, pelo seu Verbo (que é ao mesmo tempo a sua Sabedoria), “dispõe” na sucessão 
da história as suas economias “ao modo de uma melodia harmoniosamente composta”, desdo-
brando todas as suas ações “no tempo oportuno (kairós) para o proveito dos homens”.7

Pois foi para eles que ele [Jesus] cumpriu tão grandes “econo-
mias”, mostrando Deus aos homens e apresentando o homem a 
Deus, salvaguardando a invisibilidade do Pai para que o homem 
não viesse a desprezar a Deus e tivesse sempre algo para onde 
progredir, e, ao mesmo tempo, tornando Deus visível aos homens 
por múltiplas “economias”, por receio de que, totalmente privado 

6 A dupla doutrina da condescendência e da acoutumance em sua tonalidade intensamente pedagógica é enunciada por 
Irineu em diversos textos: “Desde o começo Deus preparou as núpcias do seu filho” (IV, 36,5); “Pela Lei e pelos Profetas, Deus 
prometeu tornar sua salvação visível para toda carne, de sorte que o Filho de Deus se tornaria Filho do homem para que, por 
seu turno, o homem se tornasse filho de Deus” (III, 10, 2); “Esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, 
filho do homem: para que o homem, unindo-se ao Verbo e recebendo assim a adoção filial, se torne filho de Deus” (III, 19, 1). 
E, finalmente: “O Verbo de Deus [...] habitou no homem e se fez Filho do homem para habituar o homem a compreender Deus 
e acostumar Deus a habitar no homem, segundo a vontade do Pai” (ibid. III, 20, 2. Cf. Tb. SESBOÜÉ, 2002, op. cit., p. 148).

7 IRINEU. Adv. Haer. IV, 20, 7.
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de Deus, o homem perdesse até mesmo a existência. Pois a glória 
de Deus é um homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus.8

“Para que”, “a fim de que” abundam no texto as imagens que sugerem a intencionalidade da 
ação divina. A exemplo do que diz a Sabedoria de Salomão a respeito da criação, essa intencio-
nalidade relativa ao mundo dos homens Deus a concretiza com “peso, medida e proporção”, e 
seus caminhos, ainda que para nós incompreensíveis, correspondem ao padrão da mais per-
feita ordem e inteligência (cf. Sb 11,20). Como mais tarde dirá Tomás, a Providência divina é 
suavis.9 Segundo essa doutrina, que é, com efeito, a doutrina de fundo da literatura sapiencial 
da Antiga Aliança (que abordei num outro estudo), em contraste com o que acontece nas coi-
sas humanas nada no agir divino é brusco ou improvisado,10 nada escapa à excelência da sua 
previsão e é assim que Ele procede em suas “economias”, nas relações que livremente decide 
travar com o gênero humano. Às crianças Ele fala como a uma criança, aos homens feitos ele 
revela o que deve ser revelado ao homem, e à humanidade a cada momento e lugar de acordo 
com o seu respectivo contexto e condição, substituindo progressivamente, como disse Irineu, 
ao modo de um sábio provedor, os alimentos “moles” próprios dos primeiros estágios da vida 
(o “leite” da revelação profética) por alimentos cada vez mais nutritivos e difíceis de digerir 
(chegando até a “carne” do Cristo), sempre ajustando, em todos esses momentos, a mensagem 
à capacidade própria do receptor.11 No que diz respeito à palavra (o logos) em particular, algo 
que no contexto bíblico se refere antes de mais nada à revelação, o procedimento de Deus é 
análogo àquele que distingue o orador filosófico no Fedro de Platão: saber o que dizer a um e 
a outro segundo seu contexto, sua maturidade, natureza e capacidade, de modo a conduzir o 
interlocutor ao entendimento que lhe é devido e que, ao fim e ao cabo, é aquele que ele pode 
suportar.12 Porque a verdade integral, finalidade última de todo discurso, deve falar direto à 
alma do receptor, ao seu centro divino, levando-o a encontrá-la dentro de si, sendo esse, basi-
camente, o seu potencial de formação. Ainda neste sentido mais alto, que visa à formação da 
alma, Platão contrapõe filosofia e retórica, entendendo a primeira como o discurso que busca 
agradar a Deus (theois karizestai), ao passo que a segunda, não tendo como fim próprio a ver-

8 Ibid. IV,11,2.

9 Com o que ele quer dizer que todas as causas intramundanas movem e são movidas inapelavelmente em função da sua 
própria natureza, que, como reza o finalismo aristotélico, as dirige para o bem (cf. AQUINO, S. T. Summa Theologica. Ia, 103, 8, 
ad. Resp).

10 Cf., entre muitos outros, Sb 9,14ss.

11 “Por isso, o Verbo de Deus, embora fosse perfeito, se fez criancinha com o homem, não para si mesmo, mas por causa do es-
tado de infância em que o homem estava, a fim de ser compreendido na medida em que o homem era capaz de compreender” 
(IRINEU. Adv. Haer. IV, 38,2). A analogia da infância e da adaptação do ensinamento divino como o provimento dos alimentos 
apropriados a cada uma das “idades” do interlocutor se encontra presente também, além de Irineu (cf. cap. III), em alguns tex-
tos de Paulo, como, por exemplo, 1Cor 3,2-3 e Hb 5,12-14 (ver tb. 1Pd 2,2). Reconhece-se facilmente nesta concepção evolutiva 
da economia divina as origens remotas da filosofia da história que está na base da modernidade, formulada especialmente por 
Lessing (nesse caso, com amplo conhecimento de causa no que diz respeito aos padres gregos) e Kant (cf., entre outros textos, 
G. E. LESSING. “Observações sobre as Conversações Filosóficas de Joachim Heinrich Campe”, de 1778, editadas por Augustin 
Andrei em LESSING, G. E. Escritos filosóficos e teológicos, Madri, 19902: p. 425ss.

12 Cf. PLATÃO. Fedro 275 E, onde se trata do tema no contexto da crítica à Escritura.
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dade ou a busca dela, dirigir-se-ia à bajulação dos homens.13 Esse modo de falar próprio do 
filósofo ou dialético é o que faz, no entender de Platão, com que o sábio (ou aquele que procura 
a sabedoria, o philosophos) seja o único verdadeiro educador. Refletindo sobre uma célebre 
frase das Leis, além de tudo aquilo que está envolvido na ordem da construção do cosmos, na 
“justiça” sobre a qual sua existência é fundada, na perfeição dos movimentos estelares etc., é 
por isso também – e quiçá, principalmente por isso – que para o filósofo ateniense Deus deve 
ser dito como “o educador de todo o mundo”.14

Platão e o conceito grego de paideia
Sabedoria e educação (ou, em todo caso, a “verdadeira” educação, a educação para a exce-

lência) sempre estiveram estreitamente ligadas no imaginário do povo grego. Se Homero ocu-
pou durante quase mil anos (grosso modo de VI a.C. a IV d.C.) o posto indiscutível de “educador 
da Grécia”, era principalmente por ser tido como a figura paradigmática do sábio,15 dentre 
todos os homens o mais excelente, assim como, paralelamente a ele, ocuparam em maior ou 
menor grau este posto os poetas (particularmente Hesíodo) e os demais mestres de sabedoria 
(os sete sábios, os phúsikoi milésios e, no limiar da filosofia das coisas humanas, os sofistas, 
a nova casta de professores). Para resumir uma história que facilmente se tornaria longa de-
mais, a sucessão de todas estas fases do espírito grego colocou, na época clássica, o que hoje 
conhecemos como a “questão do homem” no centro da noção da paideia.16 Pois a quem inte-
ressa a educação do homem senão ao homem mesmo? 

Sendo assim, uma verdadeira educação deve forçosamente orientar-se pelas perguntas que 
verdadeiramente lhe concernem: qual é o bem do homem? De que ele serve? Qual é o fim (e, 
eventualmente, também a origem) dele? Onde reside a perfeição ou excelência que lhe é pró-
pria e como é preciso viver para atingi-la? Trata-se, como o tom interrogativo da discussão não 
pode deixar de sugerir, precisamente de uma “questão”, de um “problema”, sendo o homem 
algo que pela primeira vez na história do pensamento carece de ser destrinchado, esclarecido 

13 Cf. Fedro 273 E e JAEGER, W. Cristianismo primitivo e paideia grega. Cidade do México: Fondo de Cultura Económica, 1995. 
n. 77, p. 996.

14 Esta é a tradução de Werner Jaeger para ho theos paidagogei ton kosmon, em Leis X, 987b (cf. JAEGER, W. Paideia: los 
ideales de la cultura griega. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1998. p. 97). Vale observar que, além disso, a 
dialética assim considerada é uma comunicação de divino para divino, de alma para alma, consistindo assim numa espécie de 
logos divino em si mesma.

15 Que os poetas, e Homero em particular, gozavam em toda a Hélade da reputação de mestres de sabedoria, mostra-o a inces-
sante discussão que o Sócrates de Platão empreende com eles para fundar a sua nova concepção de conhecimento, assim como 
a utilização sistemática da poesia pelos sofistas e mesmo pelos escolarcas de tempos posteriores (notadamente no estoicismo) 
para “ilustrar” as lições e servir de autoridade nos mais diversos temas, da ética à teologia. Sobre a reputação de Homero, cf. 
República, 606 E e JAEGER, 1995, op. cit., pp.48ss; para a utilização posterior dos “ensinamentos” da poesia (homérica em parti-
cular), ver República 598 E e JAEGER, 1995, op. cit., p. 272: “Homero era para os sofistas uma enciclopédia de todos os conheci-
mentos humanos, desde a construção de carros até a estratégia, e uma mina de regras de prudência para a vida”.

16 Bem entendido, a preocupação com o homem e sua formação sempre estiveram no centro do pensamento grego, cujo espí-
rito Jaeger denomina de “antropocêntrico” ou “antropoplástico” (cf. JAEGER, 1995, op. cit., p. 11). A “questão do homem”, en-
tretanto, o homem como “problema”, é algo que diz respeito mais especificamente à época clássica e seu atribulado contexto 
espiritual.
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e que, em última análise, não é conhecido, pelo menos não integralmente. Essa parece ter sido 
uma das primeiras conclusões a que chegou a investigação socrática, costumeiramente tão 
avara delas: era desse caráter com toda evidência problemático do homem em primeiro lugar, 
e, por conseguinte, da missão educativa que o tinha por objeto, que, antes de toda considera-
ção ulterior, derivava para Sócrates a estreita correlação entre educação e sabedoria, uma vez 
que a resolução dessa questão era a própria expressão do ofício do sábio, que através dela se 
definia a si mesmo (donde a paradoxal confissão socrática de ignorância). 

Essa ideia da educação como “problema” era algo que, não apenas Sócrates, mas os gregos 
da época clássica de uma maneira geral, tinham como plenamente comprovado pela desanima-
dora visão da multiplicidade de opiniões acerca da excelência humana (e, portanto, da paideia 

adequada para atingi-la) que a curta história da sua própria civilização já havia testemunhado 
até ali. Desde a sua primeira formulação, com Homero, onde estava essencialmente associado 
à aquisição das virtudes guerreiras (o chamado “ideal agonal”), até a “crise” da noção de areté 
que coincidiu com a época e o ensinamento dos sofistas, o ideal grego de paideia ou formação 
do homem não deixou de transformar-se e sofrer sempre novas inflexões. A vitória, o favor dos 
deuses, a glória mundana, a riqueza pura e simples, a hegemonia na Hélade ou na vida política da 
cidade – tudo isso foi, ao longo dos quatro ou cinco séculos que separam Homero de Platão, sen-
do sucessivamente apresentado ao homem grego como o seu fim e sua perfeição, aquilo para o 
qual a sua vida deveria tender se quisesse ele realizar com plenitude todo o potencial humano.17 

Para esses fins diversos (alguns deles inclusive contrastantes entre si), esse homem devia 
ser “conduzido” (o sentido que se encontra na acepção original do termo pedagogia em seu 
emprego educativo e que indica o ato de conduzir ou levar – gogein – a criança – paidos – até a 
escola ou ginásio, o que era geralmente realizado por um escravo doméstico, também chama-
do de paidos), “alimentado18” (em analogia com o animal), “regado”, “podado” ou “cultivado” 
como uma planta (daí o nosso termo moderno, grosso modo equivalente à paideia grega, de 
“cultura”); eventualmente, diante de uma ou outra deficiência que no caminho se tornasse ma-
nifesta (e que não raro correspondia às vicissitudes da sua própria natureza), ele seria alterna-
tiva ou simultaneamente “exercido”, “provado”, “curado”, “restaurado”, “regenerado19”, “corrigi-
do”, enfim, em todo caso “cuidado” para, “crescendo” (outra imagem pedagógica fundamental) 
na excelência que lhe é própria, realizar a sua perfeição, a perfeição inerente ao ser humano. 

17 Para toda essa evolução que vai do ideal de nobreza homérico a Platão, ver todo o primeiro livro da paideia de JAEGER 
(1995), pp. 48-369.

18 A primeira ocorrência conhecida do termo paideia (em ÉSQUILO, Sete contra Tebas, 18) tem exatamente esse sentido, sen-
do utilizado como sinônimo de trophé, nutrição, um sentido que ao Sócrates platônico não passará despercebido (cf. JAEGER, 
1995, op. cit., 622).

19 Para a ideia da medicina como paideia, ver ibid., p. 783ss, e para a utilização dos termos médicos como metáforas da paideia 
e como modelo ideal da verdadeira techné paidêutica em Platão, ver, entre outros, Górgias, 464 A e D, e JAEGER, 1995, op. cit., 
p. 532.
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O uso de todas essas imagens tiradas respectivamente da agricultura, da medicina, do pro-
vimento e cuidado dedicado às crianças, ou mesmo daquele evidenciado pelo mundo natural 
(a chuva que cai para fazer germinar a terra; os animais que, com seu exemplo, protegem e 
preparam os filhos para a dura vida na natureza etc.), para descrever o modo ou caminho pelo 
qual o homem é levado do estado incoato em que vem ao mundo até seu telos próprio diver-
samente definido, é o que, de maneira geral, costuma indicar a natureza específica da imensa 
tarefa da educação.20 Trata-se, como se vê, de metáforas que deixam claro que a educação diz 
respeito basicamente a meios, a um processo de formação (morphosis) que atende a um padrão 
e aponta para um fim que o transcende. Todas essas analogias, ademais de serem naturais no 
que se refere a algumas das características essenciais do próprio ato formador, apontam para 
aquela realidade que Sócrates via exemplificada nas technai de seu próprio tempo,21 a saber, o 
fato de constituírem o domínio excelente dos meios, sem, entretanto, conter em si mesmas o 
seu próprio fim.22 

Para usar apenas a analogia mais recorrente nos textos filosóficos da época clássica (em 
particular o Sócrates platônico e Aristóteles), a finalidade da medicina não é o ato de curar 
considerado em si mesmo (a prática da medicina), mas a saúde que dele resulta, o “bem” es-
pecífico que ela existe para conservar ou restituir. Da mesma forma, cada arte, através da exce-
lência que ela exemplifica, conduz ao fim (ou bem) que lhe é próprio.23 Ora, um exame prelimi-
nar mostra que na maior parte das vezes os fins das artes, consideradas enquanto atividades 
humanas baseadas na excelência (no “princípio do melhor”), se equivalem entre si; isto é, cada 
uma tem um fim particular que corresponde à sua esfera de atuação e ao qual os outros fins 
das demais artes não parecem ser reduzidos. Logo, se essa percepção é correta como parece 
ser, ou bem o homem tem múltiplos fins que são, grosso modo, equivalentes uns aos outros 
(hipótese na qual a discussão sobre qual é o verdadeiro bem do homem fica completamen-
te esvaziada de sentido), ou bem existe um fim – e, portanto, uma arte que conduziria até 
ele – hierarquicamente superior a todos os outros que através da história têm sido objeto da 
opinião; um fim capaz de, talvez não reduzir, mas pelo menos englobar ou subsumir todos os 
outros aos quais visam às múltiplas artes existentes. Assim, através da prática incansável da 
discussão dialética (que, em seu sentido propriamente técnico, nada mais é que uma reductio 

ad unum da variedade das opiniões existentes sobre um determinado assunto24), Sócrates veio 

20 Esta lista de imagens está longe de ser exaustiva. Há, com efeito, uma abundância de outras metáforas para indicar a natu-
reza pedagógica de um ato, plano ou curso de ação, algumas das quais ainda deverão aparecer abaixo, no decorrer do texto.

21 “A palavra techné tem, em grego, um raio de significação muito mais extenso que a nossa palavra ‘arte’ ou mesmo ‘técnica’. 
Ela se refere a toda profissão baseada em determinados conhecimentos especiais e, portanto, não somente à pintura ou escul-
tura, à arquitetura ou à música, mas também, e quiçá com ainda maior razão, à medicina, à estratégia da guerra ou à arte da 
navegação” (JAEGER, 1995, op. cit., p. 515).

22 Para Sócrates esse “fim” da prática técnica ou artística era determinado pela lei imanente ao objeto que ela tratava, pela sua 
“natureza” (evocada pela pergunta “o que é?”), dirigindo-se ao “melhor” dele (cf. Górgias 465 A e JAEGER, 1995, op. cit., p. 517).

23 Para toda essa discussão, ver o Preâmbulo de ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco (EN), I,1 1094 a 6ss.

24 Ver, sobretudo, República VII, 537 C e JAEGER, 1995, op. cit., p. 485. REALE. G. História da filosofia antiga. São Paulo: Loyola, 
1994. p. 75. Sobre esse aspecto técnico da dialética, cf. BERTI, E. As razões de Aristóteles. São Paulo: Loyola, 1998.
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a situar este fim último – para ele a vida segundo a sophia25 –, aquele para o qual apontariam 
todos os outros fins da atividade humana, na alma, mais precisamente no centro divino da 
alma, entendido, em analogia com o fim, como a instância superior (o “homem do homem”) à 
qual devem estar subordinadas todas as outras dimensões da existência humana, conferindo-
-lhe ordem e unidade, na produção de uma “personalidade total”.26

Isto posto, a arte (techné) ou a ciência dos meios que conduzem à consecução desse fim 
maior, o processo de formação do homem para o seu fim último, que é a vida sábia (entendida 
como a vida melhor, a vida feliz ou simplesmente “boa”), e, portanto, a paideia por excelência, 
passa a ser não mais, como já o havia sido e conforme alguns em seu tempo ainda pensavam 
ser, o treinamento do homem para as proezas militares ou esportivas, para a acumulação de 
propriedades e de poder, ainda que seja por meio da cultura oratória ou científica, mas o exer-
cício da filosofia, desse modo muito justamente definida como assimilação a Deus.27 É nessa 
perspectiva ao mesmo tempo histórica e espiritual que a obra de Platão se apresenta, no en-
tender de Jaeger, como a epítome e a síntese da longa história da paideia grega, que eu acabo 
de esboçar de maneira extremamente tímida. E é principalmente nesse sentido, pela conside-
ração do exaustivo esforço socrático/platônico de reductio ad unum de todas as opiniões que 
no ambiente grego constituíram a “questão da paideia” (nesse sentido idêntica à “questão do 
homem”), que em sua obra monumental sobre a Paideia e os ideais do homem grego, o eminen-
te filólogo alemão descreve toda a evolução do conceito no mundo pagão como conduzindo 
progressivamente à formulação magistral do filósofo ateniense (notadamente na República), 
de modo a levar-nos a pensar que o posto de educador da Grécia teria, a partir da idade clássi-
ca, mudado inteiramente de mãos.28

A Paideia no primeiro cristianismo

A A A

É certo que os criadores exemplares da teologia da história cristã mencionados no prin-
cípio deste estudo, Lucas/Paulo em primeiro lugar, mas, sobretudo, Irineu, escreviam já em 

25 Cf. República 582 A-583 A, onde o Sócrates platônico “reduz” todos os tipos de vida à vida filosófica, à vida do pensamento. 
Já Aristóteles separava a sophia “divina” associada a uma vida de contemplação da phronesis, a sabedoria prática (cf. EN X, 
1178 a 22ss).

26 Cf. República 588 E-589 B. Nesta passagem da República (mas também em Fedro 253C-256D), essa dimensão central, divi-
na, é, ademais, a única, segundo o Sócrates de Platão, capaz de conferir unidade à hidra de muitas cabeças que é a constituição 
empírica (mas não “natural”) do homem.

27 Homoiosis theo – Teeteto 176 B. O conteúdo propriamente religioso dessa definição platônica da filosofia (assim como do 
fim buscado pelo seu exercício) é explorado mais extensamente por Andrew Louth no primeiro capítulo do seu LOUTH, A. The 
Origins of the Christian Mystical Tradition: From Plato to Denys, 1981 (cf. tb. ARISTÓTELES. Protrepticus, Prólogo).

28 Para a afirmação da “ideia” platônica como a síntese e a coroação da paideia grega, ver JAEGER, 1995, op. cit., p. 10.
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pleno ambiente do cristianismo helenizado, tendo sido formados, eles também, na “sabedoria 
das nações”. Por isso é simplesmente razoável esperar que esses autores não estivessem imu-
nes à atração que o alto ideal de cultura vindo da Hélade exercia então sobre todo o mundo co-
nhecido, de modo que muitas das noções pertinentes à sua explicitação da teologia da história 
num sentido educativo (só para começar a própria ideia de uma teologia29) devem, de fato, ser 
atribuídas à enorme influência que os primeiros cristãos sofreram da civilização helenística 
tornada hegemônica com as conquistas de Alexandre, o Grande, uma influência que ademais 
foi trabalhada pelo mesmo Jaeger em seu Cristianismo primitivo e paideia grega. 

Com efeito, todo esse pequeno, porém precioso, tratado está estruturado sobre uma tese de 
natureza essencialmente histórica: dadas as condições concretas daquele tempo histórico par-
ticular e as contingências inerentes aos dois “fenômenos de cultura”, a fusão entre cristianismo 
e helenismo era algo simplesmente inevitável. Naquele mundo de ponta a ponta perpassado 
pelo éthos helênico, não havia como o cristianismo realizar a sua vocação de primeira hora (ao 
menos desde Paulo) de ser uma religião universal sem incorporar, senão o espírito, pelo me-
nos a forma da civilização em que estava inserido, principalmente quando se considera, como 
faço seguindo Jaeger, que é basicamente a forma que assegura a transmissão e a continuidade 
dos conteúdos espirituais vão se transformando no tempo. Daí, entre outras coisas, o papel 
vital desempenhado pela tradição, que, como quer que seja definida, realiza o seu trabalho de 
transmissão primordialmente através da forma, e que, em sua essência, é forma.30 

Seja como for, tendo nascido com a pretensão de ser portadora da verdade sobre as coisas 
últimas e mais importantes – de ser a verdadeira sabedoria31 – e, portanto, do conhecimento 
sobre o verdadeiro fim do homem, nada mais natural que, no ambiente da cultura helênica do 
século I, a nova religião fosse assimilada principalmente à filosofia, a mais alta representação 
que o mundo pagão havia produzido desses mesmos anseios.32 Com efeito, é por esse prisma 
eminentemente filosófico que Jaeger descreve a paulatina incorporação, pela religião nascen-
te, desde os primeiros apologistas, com Clemente Romano e Justino Mártir, até o refinado pla-
tonismo de um Gregório de Nissa, das noções ligadas ao conceito grego de paideia, entendido 

29 Cf. a esse respeito outro importante estudo de Jaeger sobre o nascimento da teologia, JAEGER, W. La Teologia de los Primei-
ros Filosofos Griegos. Cidade do México: FCE, 2000. p. 8ss.

30 “A continuidade da vida depende da forma”, diz JAEGER, 1998, op. cit., p. 73. Com efeito, a “paideia” de Jaeger pode ser 
resumida como o estudo exaustivo do surgimento de novos conteúdos espirituais sempre nas mesmas formas, de Homero 
a Demóstenes e de fato mesmo além. De certo ponto de vista pode-se dizer que as formas forjadas pela sociedade e pelo 
pensamento grego são em grande parte as nossas até hoje, mesmo a despeito da imensa transformação de conteúdo que eles 
sofreram.

31 Desde Paulo (“é uma sabedoria que pregamos entre os perfeitos” – 1Cor 2,6), passando pelos apologistas (SÃO JUSTINO 
MÁRTIR – séc. II –, em Diálogo de Justino, filósofo e mártir, com Trífon, um Judeu, esp. cap. 2) até ORÍGENES, Adv. Cels. III, 45: 
“O objetivo do cristianismo é nos tornar sábios”, e Gregório de Nissa e AGOSTINHO. S. Civ. Dei. VIII, I: “O nome ‘filósofo’ tra-
duzido para o latim significa ‘amor à sabedoria’. Pois bem, se a sabedoria é Deus, por quem foram feitas todas as coisas, como 
demonstraram a autoridade divina e a verdade [i.e. a revelação], o verdadeiro filósofo é aquele que ama a Deus”. O mesmo 
Agostinho diz que, em contraste com a filosofia, a religião cristã é “a única fonte de sabedoria autêntica” (De Civ. Dei, XVIII, 
37). Ver também ibid. XVIII, 41, 3, onde o bispo de Hipona chama os profetas do Antigo Testamento de filósofos, “amigos da 
sabedoria”, e ainda DIONÍSIO AREOPAGITA, Ep. VII, 1080B.

32 Para a autoafirmação do cristianismo como filosofia e sabedoria suprema, cf. também JAEGER, 1998, op. cit., p. 46, 62, 126.



81

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano IX, n. 44

em sua acepção mais ampla, socrático-platônica, como o processo de formação espiritual da 
personalidade humana em última instância referida a Deus ou ao divino. À morphosis platô-
nica e aos instrumentos e estratégias que ela implicava (em particular a obra “purificada” dos 
poetas tal como se encontra nas Leis, a “paideia música” e sobretudo o exercício da dialética), 
os autores cristãos buscaram opor uma metamorphosis, a formação do homem para algo “de 
maior valor” (que Platão nos perdoe a ironia), a ser realizada segundo o molde da palavra re-
velada, do Verbo do Deus bíblico e a sua Encarnação. 

Assim, Jaeger nos mostra passo a passo como as categorias eminentemente (mas não so-
mente) noéticas que constituíam a filosofia de Platão vão adquirindo uma coloração mística, 
sendo transformadas, na perspectiva da sobrenatureza agora afirmada, numa disciplina que, 
em essência, se pretendia uma imitatio Dei, e que amiúde se expressava em termos concretos 
como imitatio Christi (cf. p. ex. Jaeger, 1998, p. 129). Nesse novo contexto formativo, mudam 
os paradigmas de autoridade: os modelos a serem imitados deixam de ser os personagens da 
mitologia e dos poemas épicos ou as figuras não raro mistificadas de sábios, mestres e fun-
dadores de escola,33 e a filosofia é finalmente incorporada, com Clemente de Alexandria, ao 
“programa” educativo da nova religião (à sua didaskalia) a título de propaideia para uma nova 
disciplina,34 algo que Orígenes, por sua vez, aconselha que faça o jovem discípulo Gregório 
Taumaturgo,35 acrescentando, naquela que provavelmente é a primeira ocorrência do termo, 
que a filosofia assim incorporada deve ser vista como ancilar à doutrina da sabedoria do Cris-
to, exatamente da mesma forma que a geometria, a música, a gramática e a astronomia eram, 
anteriormente, segundo o programa exposto na República, ancilares à própria filosofia.

Essa nova disciplina a que a filosofia doravante deveria servir era para o cristão a paideia 
maior, divina – a teologia entendida em primeiro lugar como o estudo da Bíblia, um processo 
ulterior em relação à filosofia de assimilação a Deus. A sua autoridade, e com esta o seu po-
tencial formativo, vinha exatamente daí, de seu caráter revelado, da crença de que o texto se 
fundamentava numa Sabedoria dispensada do alto, cujo garante era precisamente a ação do 
Espírito divino, expressamente nomeado no prólogo do Livro da Sabedoria como “O Espírito 
Santo da Educação”.36 Estrutura-se, assim, sobre esse axis da revelação todo um novo universo 

33 O caso de Sócrates, precursor de Jesus, parece ser uma exceção, mas na realidade não o é. Apesar de figurar em alguns 
escritos patrísticos como justo ou mesmo santo, a dignidade de Sócrates em relação à dignidade de Jesus era claramente infe-
rior. O Sócrates rival ou igual de Jesus é sem dúvida alguma uma criação da nossa própria época, datando mais exatamente do 
Renascimento.

34 Estrômatas I, 20. Para CLEMENTE, a propaideia filosófica vem do homem, enquanto a verdadeira paideia que é o cristianis-
mo vem de Deus, sendo a teologia uma assimilação ao Deus vivo, não às “ideias” eternas ou qualquer outro princípio inteligí-
vel passível de ser plasmado por mãos humanas. 

35 ORÍGENES. Carta a Gregório Taumaturgo, I.

36 Hagion pneuma paideias (Sb 1,5). Segundo Jaeger, é pelo fato de ter sido inspirada pelo Espírito Santo assim definido que 
Gregório de Nissa e muitos outros padres interpretam pedagogicamente a autoridade da palavra revelada, na medida em que, 
para eles, antes de ser lei (e na medida mesma em que é lei), ela é um instrumento de educação (JAEGER, 1998, op. cit., p. 130). 
A importância da autoridade de um modelo que se deseja usar como princípio formativo não poderia ser demasiadamente 
sublinhada. Segundo Jaeger, sem a crença férrea na realidade presente da inspiração divina, Gregório de Nissa (e, de resto, 
nenhum dos autores patrísticos) jamais teria se lançado ao estudo das Escrituras, uma vez que apenas o espírito é capaz de 
compreender o espírito. 
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de representações da areté, da nobreza humana e da kalokagathia, cuja continuidade em re-
lação ao grande processo histórico da paideia grega é, com efeito, inquestionável,37 mas cuja 
novidade se afirma igualmente com grande eloquência e a todo o momento se deixa ver. É o 
que acontece, por exemplo, com o Moisés retratado por Gregório de Nissa como hypodeigma 
máximo de virtude e perfeição humana. No que diz respeito exclusivamente ao aspecto lexical, 
o profeta de Israel é tão portador de areté quanto o fora o Aquiles de Homero, depois rein-
terpretado por Platão na figura idealizada do seu Sócrates; nada pode, entretanto, ser mais 
radicalmente diferente do que as virtudes que um e outro são, nas suas respectivas tradições, 
efetivamente levados a encarnar.38 E assim se dava com todas as figuras ideais que faziam au-
toridade (isto é, que serviam de modelo) na paideia antiga, um fenômeno que testemunha de 
que maneira exatamente o cristianismo foi paulatinamente se apropriando das formas tradi-
cionais do espírito grego para usá-las como receptáculos que deviam, como já disse um autor, 
ser “enchidos” de conteúdo cristão. De modo que, se o cristão em formação sentia-se obrigado 
a lançar mão de categorias nascidas num ambiente cultural que não raro lhe parecia hostil, ele 
ao mesmo tempo impregnava, com a sua nova fé, essas mesmas formas de uma sensibilidade 
capaz de subverter radicalmente o espírito que originalmente as animava. 

De fato, a “estratégia” de conquista da hegemonia cultural – se era, com efeito, disso que 
se tratava – deu tão certo que este foi um dos principais motivos da perseguição promovida 
pelo imperador Juliano aos eruditos cristãos, a quem o monarca de triste memória proibiu 
de ensinar sob a acusação de duplicidade, na medida em que era inconcebível que realmente 
acreditassem no que estavam ensinando – as narrativas míticas de Hesíodo e Homero em que, 
à época, (ainda) se baseavam os estudos escolares.39

A teologia da História

Falou-se de uma continuidade formal entre os dois modelos educativos. Com efeito, além 
de ser absorvida (alguns diriam: rebaixada) como propaideia, a filosofia tal como a represen-
taram os gregos foi incorporada pelo cristianismo primitivo ainda de outro modo, no sentido 
teórico talvez ainda mais fundamental. Os primeiros autores cristãos, e, encabeçando a lista, 
ninguém menos do que Paulo (Rm 2,14-16), levados por razões incontornáveis de ordem his-
tórica, viram-se na obrigação de prestar contas a todo mundo que os cercava daquilo que para 
eles era nada menos que um fato: como explicar os inegáveis avanços alcançados pelo espírito 

37 Como Jaeger faz, a meu ver com grande propriedade, toda questão de sublinhar. Segundo ele havia, em primeiro lugar, uma 
continuidade da forma “literária” da educação, garantida pela adoção da Bíblia como modelo, e depois das próprias categorias 
e metáforas referentes à excelência humana (ver Jaeger, 1998, p. 129).

38 Gregório começa a sua obra definindo a perfeição da areté como “progresso”, num sentido radicalmente diverso do tradi-
cional, de modo que a categoria é a mesma, mas o seu conteúdo é totalmente outro (NISSA, G. Vita Moïse. Paris: Éditions du 
Cerf [SC1bis], 2000, Prefácio, 6ss).

39  Cf. HARL. M. “Église et Enseignement dans l’Orient grec au cours des premiers siècles”. In: Le Déchiffrement du sens. 
Études sur l’herméneutique chrétienne d’Origène à Grégoire de Nysse. Paris: Institut d’études Augustiniennes, 1993. p. 423.
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humano no tempo anterior ao cristianismo e no ambiente exterior à história da salvação (i.e., 
fora da história de Israel)? Como integrar esse tesouro, que, com efeito, se referia aos primei-
ros frutos, às “primícias” da paideia antiga, à reivindicação de verdade última proclamada pela 
nova religião? Era possível que o Deus sábio e onipotente que encarnara em Jesus Cristo para 
trazer salvação ao mundo não tivesse nada que ver com a inquestionável parcela de sabedoria 
alcançada pelos pagãos?40 Para os primeiros cristãos, tratava-se de uma questão e tanto. A so-
lução apresentada por eles nós a conhecemos ao discutir brevemente, como fizemos, o modelo 
da teologia da revelação de Irineu que fala dos estágios sucessivos da revelação, tendo sido 
exatamente sob esse prisma que entendemos haver nascido a teologia da história no ambiente 
do cristianismo: as “verdades” que os autores viam presentes na sabedoria antiga (resultado 
de uma primeira revelação operada através das criaturas, uma revelação “cósmica”), por mais 
valiosas que fossem, eram, com efeito, apenas “sementes de verdade” (logoi spermatikoi, outra 
apropriação da paideia pagã, nesse caso específico da física estoica), antecipações, penhores 
da misericórdia divina que, sem jamais abandonar o gênero humano, viria a manifestar-se 
plenamente, inclusive enquanto sabedoria, apenas com o evento da Encarnação; na visão de 
Paulo e dos autores que se lhe seguiram, em parte verdadeiros e em parte falsos (ou, mais 
precisamente, portadores da verdade impura, eivada de falsidades, um tópos clássico nos au-
tores dos primeiros séculos41), esses “avanços” (a palavra é de Jaeger) faziam parte do grande 
plano educativo da divina Providência, que veio preparando com sabedoria o gênero humano 
através das sucessivas idades do mundo, dispensando de modo correspondente as suas “eco-
nomias” de salvação. 

Para Jaeger, essa contingência, digamos, cultural e histórica (a saber, a necessidade do cris-
tianismo de absorver e incluir as “verdades” das civilizações que o antecederam na sua afirma-
ção de uma economia geral da salvação), aliada à perspectiva universalista que a nova religião 
adquiriu principalmente a partir de Paulo, explicaria a um só tempo o nascimento da teologia 
da história em ambiente cristão, a sua interpretação original segundo a chave da paideia e o 
não florescimento desse gênero de pensamento histórico em solo pagão.42

Conclusão

Em seus aspectos gerais, é forçoso reconhecer que a explicação fornecida por Jaeger se 
afigura válida; parece, entretanto, haver outras razões concomitantes, também de ordem his-
tórica e cultural, outras influências que dão conta do surgimento e desenvolvimento da noção 

40  Toda essa questão é levantada por JAEGER em 1998, op. cit., III, p. 56.

41  Como, por exemplo, em AGOSTINHO, Conf. L. VII e Civ. Dei. X, 3, 28-29; 31-32; XVIII, 41,2 e 3, onde, ademais, Agos-
tinho diz que todas as sementes de verdade presentes na sabedoria pagã já eram do conhecimento do povo eleito, tendo sido 
“pregadas ao povo na Cidade de Deus [aqui Jerusalém] pela boca dos profetas sem argumentos nem disputas” (cf. também 
ibid. XIX, 1). 

42  Jaeger, 1998, p. 93.
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de paideia na articulação de uma teologia da história pelos primeiros pensadores do cristia-
nismo. Essa segunda linha de influência que, no que diz respeito à formação de uma teologia 
da história entendida através das lentes do conceito de paideia, pode bem revelar-se como pri-
meira em ordem de importância, chega ao cristianismo por meio da incorporação, mais antiga, 
do universo cultural e linguístico dos pagãos pelo judaísmo bíblico. Refiro-me principalmente 
à tradução dos livros da revelação hebraica (o Pentateuco) para o grego, levada a cabo pelos 
judeus helenizados de Alexandria em meados do século III a.C., a LXX ou Septuaginta, mas 
também às obras originais produzidas nesse mesmo ambiente e que posteriormente iriam ser 
incorporadas ao cânon das Escrituras cristãs.

A discussão da paideia como chave da teologia da história da Septuaginta deve ficar, entre-
tanto, para outra ocasião.
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Para uma relação entre a Lectio Divina  
e a espiritualidade mariana
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Resumo: Este artigo abordará a forma como a espiritualidade da Lectio Divina se fez pre-
sente e contribuiu na formação de Maria, a primeira discípula. Para tanto, num primeiro mo-
mento vamos apresentar as origens da Lectio Divina, posteriormente a concepção na qual nos 
fundamentamos e por fim demonstrar como esse tipo de espiritualidade se fez presente na 
experiência mariana de Deus. 
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Introdução

Nos últimos anos – principalmente após o Sacrosanctum Concilium Vaticano II, quando se 
volta a “propor a primazia da Palavra de Deus na vida da Igreja” (FIORES; GOFFI, 1993, p. 897), 
– ocorreu uma orientação cada vez maior para a dedicação ao estudo e oração das Sagradas 
Escrituras.

A Constituição Dei Verbum, utilizando-se das Palavras de Santo Agostinho, expressa a im-
portância desse resgate para ação evangelizadora da seguinte forma: “Para que o mundo in-
teiro, ouvindo, acredite na mensagem da salvação, acreditando espere e esperando ame” (DV 
1). A mesma Constituição ressalta que é dever dos padres, dos religiosos e dos leigos, princi-
palmente os que se consagram ao ministério da palavra, como os catequistas, se dedicar ao 
estudo profundo da Sagrada Escritura. Mas acima de tudo estes devem lembrar: “Que a Leitura 
deve ser acompanhada de oração para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem [...] 
a fim de que nenhum destes se torne pregador vão e superficial da Palavra de Deus, por não a 
ouvir de dentro” (DV 25). 

Após esse acontecimento central na vivência eclesial do século XX, o resgate da Palavra, 
na celebração comunitária e na oração pessoal, se constituiu duas tarefas fundamentais no 
caminho espiritual. Em especial, no que tange à oração pessoal, houve o ressurgimento de um 
antigo estilo de espiritualidade, a Lectio Divina. Tal se fundamenta na crença da atuação da 
Palavra de Deus como plasmadora da vida humana. 

Ela se expressa por meio da vivência de quatro fases-mestra e interdependentes da vida 
espiritual: leitura, meditação, oração e contemplação. Tem sua origem no Judaísmo, mais espe-
cificamente no período da reconstrução do Templo de Jerusalém, e influenciou o Cristianismo 
Primitivo.

Uma figura de ligação entre os dois períodos e que vivenciou profundamente essa expe-
riência foi a Virgem Maria. Ela, além de herdeira de uma tradição espiritual, recebeu em seu 
ventre a própria Palavra encarnada (Jo 1,14). 

A Escritura como escola de vida no Judaísmo  
e no Cristianismo Primitivo

Nos últimos cinquenta anos iniciou-se um movimento para um maior reconhecimento das 
relações existentes entre o cristianismo e o judaísmo. Muitos documentos ressaltam a dimen-
são de que “o encontro entre o povo de Deus da Antiga Aliança, que jamais foi cancelada, e o da 
Nova Aliança é ao mesmo tempo um diálogo interno à nossa Igreja” (PONTIFÍCIA COMISSÃO 
BÍBLICA, 2002, p. 240).
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Em estudos históricos acerca do cristianismo nascente, é nítida a percepção das influências 
judaicas: a crença em um único Deus, Salvador e operante na História; a fé na manifestação 
divina; a relação de temor e confiança com a Divindade; o conteúdo axiológico pressuposto na 
natureza humana e o relacionamento com a Sagrada Escritura (cf. TARNAS, 2000, p. 108-117; 
AUSUBEL, 1989, p. 210-228), entre tantos outros pontos que podem ser citados. Em especial 
vamos nos ater a este último tema: a grande influência judaica que o Cristianismo Primitivo 
sofreu no que diz respeito ao seu relacionamento com a Sagrada Escritura. 

Na formação do judeu a Escritura, ou melhor, a Torah, tem um papel primordial: formar o 
homem e encaminhá-lo na senda reta, nos caminhos de Deus. Isso porque eles a compreen-
dem como Revelação Divina capaz de moldar a realidade. 

Em hebraico, palavra é dabar, que etimologicamente significa: o âmago das coisas, aquilo 
que nelas se encontra escondido. Assim, a Palavra significa, em uma visão judaica, exprimir o 
que está nas coisas, tornar visível e atuante o que lhes é interior, como sua realidade dinâmica 
mais profunda; em outras palavras, exprime e leva à realização de sua vocação.

Nesse sentido é que se pode compreender a afirmação do Profeta Isaías: “Assim será a mi-
nha Palavra, que sai de minha boca: não voltará vazia para mim, mas realizará a minha vontade 
e cumprirá a minha recomendação” (Is 55,11).

Sendo a própria Palavra a ação de Deus, sua leitura, meditação e oração trariam o ensina-
mento necessário a uma vida de justiça. É interessante perceber que a tradução mais exata 
(cf. MIHALOVICI, 1974, p. 90; AUSUBEL, 1989, p. 81) de Torah é ensinamento, mas um ensina-
mento que visa indicar a direção para a qual se deve caminhar. Assim seu estudo se torna um 
imperativo na vida do povo judeu.

A Torah é a revelação divina compreendida nos cinco livros de 
Moisés, continuada e explicada pelos profetas e por outra tradição 
não escrita, a dos Padres. Tem a autoridade por causa de sua ori-
gem divina. Sua finalidade é conduzir o homem no caminho reto 
da Vida (MIHALOVICI, 1974, p. 89). 

Se você se aplicou ao estudo da Lei, não tenha isso como mérito, 
pois para isto fostes criado... Quanto mais se pratica a Lei, mais se 
vive. O que assimilou as palavras da Lei adquire a vida no mundo 
futuro (MIHALOVICI, 1974, p. 91).

Isso pode ser verificado já no século V antes de Cristo, quando o povo – homens, mulheres 
e crianças – se reunia para ouvir a Palavra que era proclamada por Esdras3 e dele receber en-
sinamentos. Nessa linha várias traduções e comentários da Escritura foram feitos pelos mes-
tres judeus, que tinham como finalidade colocar a Palavra ao alcance de todos. Os comentários 

3 Cf. Ne 8.
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tecidos deram origem ao Talmud, que etimologicamente significa estudo, o estudo da Torah, o 
qual não se constitui somente pelos escritos rabínicos, mas também por toda uma tradição oral. 

É interessante perceber que, nesta perspectiva, a Escritura possui um outro papel muito 
importante: de manter Israel unido, como um povo e com seu Deus, apesar de todas as adver-
sidades e separações que sofreram na história. “Tal perda é insignificante em comparação com 
a Tanak [com a Bíblia] – o tesouro imperecível que salvaram” (AUSUBEL, 1989, p. 77). Assim 
Ela se constitui vínculo, uma “pátria portátil” (AUSUBEL, 1989, p. 76). 

No Cristianismo Primitivo, após o Edito de Milão, gozando de liberdade de culto, novas for-
mas de buscar a Deus começaram a surgir, dentre elas aquela que na solidão procurava o cami-
nho da justiça: a vida monástica. Ela, ao longo do tempo, foi adquirindo diferentes expressões, 
mas em especial um grupo de monges e monjas eremitas, chamados pais e mães do deserto, 
do Egito do século IV, criaram um sistema de vida que era totalmente norteado pela Sagrada 
Escritura. Dedicavam-se ao seu estudo e compreensão. Contudo, não se deve pensar, como na 
mentalidade atual, que visavam somente, por uma análise crítico-histórica, desvendar signifi-
cados semânticos, mas sim à luz divina clarear o significado do texto e assim procurar direcio-
nar sua vida conforme o ensinamento (cf. BURTON-CHRISTIE, 1993, p. 35). 

Assim, percebe-se que a Escritura não era somente um objeto de estudo, mas um susten-
táculo espiritual. Por meio da dedicação a Ela os pais e mães do deserto refazem suas con-
cepções e permitem que a Palavra penetre em seus corações e em suas comunidades. Dessa 
maneira compreende-se que todo o estudo tem a finalidade de conduzir a uma transformação 
ou a uma conversão. 

Desse modo, a interpretação feita da Escritura se expressava eminentemente por uma vida 
de santidade transformada pelo diálogo constante do fiel com as Escrituras e pela constante 
consciência da presença de Deus, a qual proporcionava, ao monge, o alcance do escopo da 
vida: “A pureza de coração” (CASSIANO, 2003, p. 22).

A Lectio Divina como escola de vida

Como todo conceito e toda prática, a Lectio Divina durante toda a história recebeu várias 
interpretações; ela possuía um sentido original, que foi sendo modificado. Por esse motivo se 
faz necessária uma caracterização desse sentido. 

A expressão lectio divina provém do latim. A palavra divina possui uma interpretação mais 
fácil; ela é uma derivação do adjetivo latino divinu, que indica aquilo que é relacionado ou per-
tencente a Deus. Já a palavra lectio significa, em primeiro, lição; num sentido derivado pode sig-
nificar também um texto ou conjunto de textos dos quais se obtenha uma lição ou ensinamento.

Posteriormente ela também foi traduzida por leitura, contudo, nesta significância há dois 
problemas correlacionados: um etimológico e o outro de originalidade. 
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Etimologicamente a palavra leitura vem do latim legere, que significa a atitude de conhecer, 
compreender e interpretar por meio da leitura, e retirar delas lições. Até aqui não há nenhum 
problema, contudo, tal atitude ante a Escritura não está ligada a uma racionalidade metódica; 
a finalidade da Lectio é acima de tudo espiritual e existencial. Referente a isso um dos Padres 
da Igreja, Orígenes, já alertava para tais riscos: “Quanto a ti, entrega-te com zelo à leitura das 
Escrituras, com fé e com a boa vontade que agrada a Deus. Não basta bater e procurar; o que 
é preciso, antes de tudo, para obter a inteligência das coisas divinas, é a oração” (ORÍGENES. 
Contra Gregório Taumaturgo, 3. Apud CLÉMENT, 2003, p. 94).

Há também outro problema: originalmente a Lectio não se configura uma atitude humana 
perante o texto sagrado, mas sim a própria Sagrada Escritura, “Lectio Divina é sinônima de 
sacra pagina” (VEILLEUX, 1995, p. 2.). Isso pode ser visto em vários escritos da época, como: 
“Tenha em mãos a Lectio Divina” (lectio = Sagrada Escritura). 

É o próprio livro sagrado que nos ensina tais e tais lições; estas que deveriam ser observa-
das e vivenciadas. Assim a Lectio Divina é mais que uma simples leitura espiritual ou oração 
com a Palavra de Deus, ela é uma escola de vida na qual o fiel atento ao ensinamento procura 
aplicá-lo em sua vida por uma constante busca de conversão de seus costumes. Portanto, é 
uma escola da vida enquanto se constitui uma disposição de busca de conversão cotidiana. 

Alguém perguntou a abba Antão: “que devo fazer para agradar a 
Deus?” Respondeu o ancião: “Observa o que te ordeno: onde quer 
que vás, tem sempre a Deus diante dos olhos; o que quer que fa-
ças, tem o testemunho das Sagradas Escrituras, de qualquer lugar 
onde estiveres não te afastes facilmente. Observa estas três coisas 
e serás salvo” (Abba, 34. Apud REGNAULT. 2000, p. 42-43).

Contudo, aqui surge outro problema: para se ter acesso a essas lições é necessário proce-
der-se a uma leitura do texto; então, como se deve entender leitura em toda a dimensão da 
Lectio Divina? Efetivamente a leitura é um instrumento, mas ela não se constitui a finalidade; 
ela é um primeiro passo que leva à atitude primordial, a uma meditatio, a uma ruminatio, uma 
meditação e ruminação do texto sagrado, da Lectio Divina, da lição divina. 

Nesse sentido é que afirmarmos que a Lectio é uma escola de vida, pois como afirma São 
Paulo: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, 
para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa 
obra” (2Tm 3,16-17); e como praticavam os Santos Padres: “Uma atenção constante, que em 
si mesma se torna uma oração constante” (VEILLEUX, 1995, p. 3), cujo fruto é uma conversão 
que se dá no cotidiano em uma encarnação da Escritura.

Poder-se-ia questionar: de que forma poder-se-ia vivenciar a experiência da Lectio Divina? 
Primeiro cabe recapitular: a Lectio, em seu sentido e prática original, tinha uma perspectiva de 
conversão por meio da aplicabilidade das lições divinas contidas na Sagrada Escritura. 
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Segundo, como se viu, os métodos existentes, que são inúmeros, muitas vezes mais difi-
cultam do que possibilitam um verdadeiro relacionamento com o Pai. Portanto, para auxiliar 
nesse intuito, utilizar-se-á o escrito do monge cartuxo Guigo II, uma carta que doava diretrizes 
para a vivência da Lectio: “Sobre a vida contemplativa, ou escada dos monges”.

Ele inicia sua carta fazendo uma alusão à passagem do sonho de Jacó, quando viu “uma 
escada que, apoiando-se na terra, tocava com o cimo o céu, e anjos de Deus subiam e desciam 
pela escada” (Gn 28,12), porque, como os anjos subiam essa escada, afirma que também os 
cristãos devem subi-la por meio de quatro degraus. Contudo, aqui é interessante ressaltar 
que – apesar de o monge fazer alusão a degraus e os abordar de forma subsequente – não há a 
defesa de um método, mas de etapas que são vivenciadas, não importando a ordem, mas que 
fazem parte de uma espiritualidade pautada na Palavra. 

É verdade que uma boa parte da tradição interpretou os escritos como um método, mas é 
necessário um novo olhar: entre os dois planos, celeste e terrestre, há uma escada que é sinal 
de união, em que os anjos sobem e descem, podendo-se inferir que antes o que estava no plano 
superior (céu) converte-se num plano inferior (terra). 

Portanto, eles não se autoexcluem, mas há uma dinâmica, um movimento contínuo de as-
cendência e descendência; esse movimento, que é eterno, reproduz o mesmo sempre novo, 
atualizando. Sendo assim, a escada, nesse contexto, não indica somente subida, mas também 
descida; indica relacionamento. Um subir da alma até Deus e um descer de Deus até a alma. É 
nesse contexto que o escrito de Guigo deve ser inserido: os degraus são meios de se chegar a 
Deus, mas não se constituem em um caminho a ser seguido necessariamente e em ordem; não 
é método, mas diretriz espiritual.

Os quatro degraus, ou as quatro diretrizes, são: a leitura, a meditação, a oração e a contem-
plação, que se constituem em etapas vivenciadas ao longo do crescimento espiritual da pessoa 
humana. 

Como já foi visto anteriormente, a leitura e a meditação são as duas realidades primeiras 
para a Lectio, pois é por meio da leitura, do contato com a Escritura, que é uma pequena análi-
se existencial, que se começa o relacionamento com a Escritura. 

A partir disso pode ser que, dependendo da Vontade da pessoa, haja um momento de me-
ditação, de ruminação, de perceber o que aquela Palavra nos incita a reconhecer e a mudar em 
nossas vidas. Essa realidade não é simplesmente teórica, mas leva e impulsiona à prática; uma 
meditação que permaneça em si mesma, em uma análise daquilo que Deus quer das pessoas, 
que não é aplicada à vida cotidiana, como busca de conversão, não se constitui enquanto tal. A 
meditação cristã sempre leva a uma mudança, a uma ação.

Mas ainda não acaba toda a dimensão da Lectio; o meu impulso de mudança, de busca de 
conversão não pode ser uma atitude meramente humana; o ser humano por si só não pode 
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realizar isso; é necessário ter consciência da necessidade de Deus, pois se ele não criar, não 
renovar e não abrir, nada se pode fazer. Como diz Bento XVI em sua primeira encíclica:

No que diz respeito aos colaboradores [...] não devem se inspi-
rar nas ideologias do melhoramento do mundo, mas deixarem-se 
guiar pela fé que atua pelo amor. Por isso, devem ser pessoas mo-
vidas antes de mais nada pelo amor de Cristo, pessoas cujo cora-
ção Cristo conquistou com seu amor [...]. O critério inspirador da 
sua ação deveria ser a afirmação presente na II Carta aos Corín-
tios: “O amor de Cristo impulsiona”. A consciência de que, n’Ele, o 
próprio Deus Se entregou por nós até a morte, deve induzi-nos a 
viver, não mais para nós mesmos, mas para Ele e com Ele para os 
outros (DCE 33).

Para que isso verdadeiramente aconteça é necessária a ação da Palavra, por meio da ora-
ção no coração humano. “Considera que a oração é a chave que abre o verdadeiro sentido das 
Escrituras” (ISAAC, o Sírio. Tratados ascéticos, 73. Apud CLÉMENT, 2003, p. 94). No segundo 
capítulo demonstrou-se como, na Palavra, Cristo age no coração humano, quando se pretende 
estabelecer um relacionamento com ele. Mas aqui é interessante ressaltar que tipo de oração 
se fala. Na história da espiritualidade cristã existem vários métodos de oração, todos procu-
rando estabelecer uma proximidade entre o homem e Deus. 

É um verdadeiro abandono em Deus que necessita de abertura e confiança de que Ele reali-
zará em ti Sua vontade mediante a sua vontade particular e empenho. Poder-se-ia questionar: 
“Isso é loucura! Na sociedade atual não há como o leigo católico vivenciar essa dimensão!”.

A isso nos previne Santo Antão: “Tempo virá em que os homens serão loucos e quando vi-
rem algum que não é louco, levantar-se-ão contra ele dizendo: ‘Tu és louco’, porque não é como 
eles” (Alph. 25. In: REGNAULT, 2000, p. 95). Os valores da sociedade atual não são valores cris-
tãos; cabe a cada um optar por quais valores irá pautar sua vida e sua conduta. 

Levantemo-nos, então, finalmente, pois a Escritura nos desperta 
dizendo: “Já é hora de nos levantarmos do sono”.4 E, com os olhos 
abertos para a luz deífica, ouçamos ouvidos atentos, o que nos ad-
verte a voz divina que clama todos os dias: “Hoje, se ouvirdes a 
sua voz, não permitais que se endureçam vossos corações”.5 E de 
novo: “Quem tem ouvidos para ouvir,6 ouça o que o Espírito diz às 
Igrejas”.7 E que diz? “Vinde, meus filhos, ouvi-me, eu vos ensina-

4 Rm 13,11.

5 Sl 95,8.

6 Mt 11,15.

7 Ap 2,7.
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rei o temor do Senhor”.8 “Correi enquanto tiverdes a luz da vida, 
para que as trevas da morte não vos envolvam.”9 E procurando o 
Senhor o seu operário na multidão do povo ao qual clama estas 
coisas, diz ainda: “Qual é o homem que quer a vida e que deseja 
ver dias felizes?”.10 Se, ouvindo, responderdes: “Eu”, Deus te dirá: 
“Queres a verdadeira vida, a eterna? Guarda a tua língua de dizer 
o mal e que teus lábios não profiram falsidade. Afasta-te do mal, 
faze o bem, procura a paz e segue-a”.11 E quando tiveres feito isso, 
estarão meus olhos sobre ti e meus ouvidos junto às tuas preces, e 
antes que me invoques dir-te-ei; “Eis-me aqui”12 (BENTO DE NUR-
SIA, 1995; Pr 8-18).

Mas deve-se ter, também, consciência de que o mundo é o lugar do cristão, foi onde Cristo 
viveu e é onde nós devemos também estar doando um exemplo diferente, sendo sinal de con-
tradição. Por isso o próprio Jesus rezou: “Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque 
eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, 
mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. 
Santifica-os pela verdade. A tua Palavra é a verdade” (Jo 17,14-16). Assim por meio da Palavra 
há a possibilidade de nossa santificação. 

Nessa dimensão de vida – de um Deus, efetivamente, próximo – é que a contemplação é 
possível. Poder-se-ia perguntar: no que consiste a contemplação? A palavra vem do latim con-

templare e significa estar sob o templo, sob a presença de Deus. É mais que, como comumente 
se sabe, um ver; é estar, permanecer com Deus. 

Essa é a beleza da Lectio: ela é encarnada na vida, não é um momento, mas um contínuo ler, 
meditar, orar e contemplar, uma escola de vida.

Maria, a discípula que a Palavra plasmou

A partir da concepção de Lectio Divina que apresentamos, queremos agora discorrer, nesta 
seção, acerca da experiência mariana desse tipo de espiritualidade (cf. OLIVEIRA, 1990, p. 18). 
Para tanto, nos toca refletir sobre a afirmação encontrada no evangelho de Lucas, quando, ao 
receber o anúncio do anjo, ela exclama: “Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38). 

8 Sl 34,12.

9 Jo 12,35.

10 Sl 34,13.

11 Sl 34,14-15.

12 Sl 34,16; Is 58,9.
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Segundo Boff: “À diferença do imperativo, como no faça-se a tua vontade, do Pai-nosso e [...] 
o optativo oxalá se faça indica uma disposição alegre, um desejo ardente, [...] para que se cum-
pra a palavra do anjo, ou seja, o plano do Senhor” (2004, p. 52). Tal desejo expressa um antigo 
sentimento do povo de Israel, que na época do exílio foi expresso pelo profeta Jeremias: o de 
deixar Deus moldar o interior, o coração de cada um.13 

Poderíamos questionar: mas de que forma a Palavra agiu no coração da Virgem? Para res-
ponder tal questão torna-se necessário resgatar o que afirmamos na primeira parte deste ar-
tigo: a concepção de Palavra. Para os judeus a referência da Palavra se remetia à experiência 
criadora do Gênesis;14 era o pronunciar dela que gerava a criação. Ela é viva e eficaz, torna 
visível e atuante a essência da realidade, a vocação desta. Para os cristãos o sentido da Palavra 
não é muito diferente do que para os judeus. 

É no Evangelho de São João que se encontra a passagem da qual se retira o conceito: “No 
princípio já existia a Palavra e a Palavra se dirigia a Deus e a Palavra era Deus. [...] [E] e a pa-
lavra se fez homem e habitou entre nós” (Jo 1,1.14). O evangelista escreve para os gregos e 
utiliza-se de um conceito grego para se referir à Palavra.

Etimologicamente Palavra, em grego, é λογος,15 que possui, segundo uma interpretação 
judaico-cristã,16 dois outros sentidos: como agente da criação e como o intermediador entre 
Deus e o homem. Nesta concepção a Palavra é deveras atuante na vida humana; por meio dela 
a Revelação divina acontece. 

Com essa questão em mente é necessário ressaltar a posição da Virgem ante os diversos 
acontecimentos da vida de Jesus, o Verbo do Pai. Como afirma o evangelista Lucas: “Sua mãe, 
porém, conservava a lembrança de todos estes fatos em seu coração” (Lc 2,51).

A atitude de Maria, de conservar os fatos no coração, está diretamente ligada a duas fases 
da Lectio Divina: a leitura e a meditação (ruminatio). Pois, no cotidiano da vida do Cristo, ela 
percebia a manifestação do Verbo, a pessoa de Jesus Cristo. Nele, no mistério de seu nasci-
mento, vida, pregação, paixão, morte e ressurreição, está o núcleo central da fé cristã católica, 
e aqui se encontra a beleza: Jesus é o Logos do Pai, a Palavra que encarnada assume sobre si a 
natureza pecadora do homem, para que fosse possível revelar a este sua natureza divina.

13 Cf. Jr 18,1-6.

14 Gn 1,1-2.

15 Logos.

16 Esta interpretação foi realizada por um pensador chamado Fílon de Alexandria, que pretendeu fazer uma síntese do pensa-
mento grego helênico com o judeu. Seus escritos foram muito utilizados e influenciaram grandemente a Cristandade nos seus 
anos de formação, como também a São João Evangelista em sua concepção acerca do Verbo Divino.
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Essa percepção era introjetada em sua interioridade, iniciando um processo no qual a sim-
biose das três outras fases – ruminatio, oração e contemplação – proporcionasse o paulatino 
plasmar da Virgem como a “primeira e mais perfeita discípula de Cristo” (Mc 35).

Considerações finais

O presente artigo procurou apresentar brevemente que é possível estabelecer uma relação 
entre a Lectio Divina e a Espiritualidade Mariana. Entendemos que tanto a Lectio Divina como 
a Sagrada Escritura são escolas de vida que nos guiam até Jesus.

A Lectio Divina possui uma grande beleza, pois a mesma é encarnada na vida; não é um mo-
mento, mas um contínuo ler, meditar, orar e contemplar, uma verdadeira escola de vida sobre 
a Sagrada Escritura, que foi realizada por Maria em vários momentos.

Maria, além de herdeira de uma tradição espiritual, recebeu em seu ventre a própria Pala-
vra encarnada; nesta perspectiva, Maria é a discípula que a Palavra plasmou, onde apresenta 
que Jesus é o Logos do Pai.
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As práticas religiosas no ciberespaço:  
nova fronteira religiosa

Religious practices in cyberspace:  
new frontier religious

Rafael Lopez Villasenor1

Resumo: O ciberespaço possibilita uma reconfiguração social, cultural e também religiosa, 
dado que opera de acordo com uma lógica do deslocamento de fronteiras de tempo e espaço; 
dentro da ressignificação das práticas sociais e religiosas, permitindo a participação em tem-
po real em rituais ou práticas virtuais. Será possível praticarmos religião online no sentido 
de uma experiência profunda? A nossa hipótese é que as práticas virtuais afetam a realidade 
social e religiosa. A consequência leva ao crescimento da religiosidade desvinculada das insti-
tuições religiosas. Nasce uma nova fronteira religiosa no ciberespaço individualista desinsti-
tucionalizada.

Palavras-chave: Ciberespaço. Práticas religiosas. Virtual. Religiosidade. Online.

Abstract: The cyberspace enables a reconfiguration social, cultural and even religious, since 
it operates according to a logic of shifting boundaries of time and space; within the redefinition 
of social and religious practices, allowing real time participation in rituals or practices virtual. 
Is it possible to practice religion online towards a profound experience? Our hypothesis is that 
the virtual practices affect social and religious reality. The result leads to the growth of religi-
osity detached from religious institutions. Birth of a new frontier in cyberspace individualistic 
religious deinstitutionalized.

Keywords: Cyberspace. Religious practices. Virtual. Religiosity. Online.
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1. Introdução

Ao fazer uma simples pesquisa no Google ou em outra ferramenta de busca, encontrare-
mos uma variedade de opções religiosas no ciberespaço, desde as religiões mais tradicionais 
e estruturadas, até os novos movimentos religiosos, os ateus e os que se autodenominam sem 
religião. Essa variedade religiosa na internet é uma nova fronteira religiosa no paradigma da 
pós-modernidade, que aponta para a configuração do religioso, que opera segundo uma lógica 
de deslocamento de fronteiras e ressignificação de práticas no ciberespaço como nova realida-
de que até poucos anos não existia; desse jeito são reconstruídas e ressignificadas as práticas 
religiosas tradicionais de acordo com os protocolos da internet. Com efeito, no novo espaço 
mediático e cibernético, as práticas religiosas se sustentam num fundamento institucional 
muito fraco, mas concentra a força na exploração do emocional virtual (MENDOZA, 2011, p. 
38). Enfim, como sabemos, o espaço virtual está em crescimento contínuo e é utilizado tam-
bém para fins religiosos, muitas vezes por pessoas desligadas das instituições religiosas, mas 
que continuam acreditando no divino e cultivando uma crença não institucionalizada. 

O texto analisa o ciberespaço como nova fronteira religiosa, que é usado de maneira diver-
sa pelas religiões tradicionais, pelos novos movimentos religiosos, pelos ateus e até pelos que 
se declaram sem religião, criando uma religiosidade independente das instituições como nova 
fronteira religiosa.

2. A religiosidade no ciberespaço

A partir da midiatização digital do fenômeno religioso, vai acontecendo uma metamorfose 
das crenças, somadas aos diversos outros âmbitos sociais e históricos que evidenciam esse 
processo. Não podemos perder de vista que a hierofania nunca se restringe a um único âmbito 
do humano. Por meio da midiatização, revelam-se algumas faces desse sagrado, que não se 
limitam a essas manifestações. O sagrado escapa ao midiático. Paralelamente aos ambientes 
online, continua-se vivendo, praticando e experimentando religiosidades nos tradicionais es-
paços de culto, em crescentes tensões e desdobramentos.

A nova realidade religiosa aparece como desterritorializada, individualizada e fragmentada, 
exposta ao embate técnico com uma modernidade em crise, vivendo o ambiente propício para o 
surgimento de uma imensa variedade de respostas individualistas, não institucionais. O que fica 
escondido nos templos territorializados, como, por exemplo, o ritual de acender velas, passa a 
ser exposto e oferecido como o principal ritual religioso das capelas virtuais. Por um lado, apa-
rece o retorno aos valores tradicionais e, por outro, mostra as possibilidades de uma mensagem 
religiosa que ultrapassa as fronteiras através dos novos recursos de comunicação, gerando uma 
nova forma de ação religiosa no mundo moderno (cf. GOUVEIA & MARTINHO, 2008).
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Capelas virtuais, velas virtuais, altares virtuais, terço virtual, missas em vídeos online, pedi-
dos de oração e aconselhamento espiritual pela internet. São inúmeros os serviços oferecidos 
pela grande maioria das igrejas cristãs, entre os bits e pixels da internet. Deus se faz digital, a 
religiosidade passa a ser vivida de modo online, o fiel se conecta com o sagrado mediado pela 

internet: a religião praticada nos ambientes digitais aponta para uma mudança na experiência 
religiosa do fiel e da manifestação do religioso (SBARDELOTTO, 2012, p. 5). Não temos como 
negar que a religião migrou para o espaço virtual,2 criando o que podemos chamar de ciber-re-
ligiosidade, fora do tempo e do espaço geográfico, que atua como igreja doméstica. Os pedidos 
não precisam ser levados até o lugar de culto. Basta clicar e se pode mandar, via e-mail, todas as 
preces que se queira; há espaços para fazer pedidos, deixar testemunhos ou graças alcançadas. 

Podemos falar de ciber-religiosidade entendendida como um neologismo para designar 
as manifestações religiosas que são nativamente constituídas no Ciberespaço. Sua definição 
ainda é pouco consolidada principalmente pela divergências quanto às definições dos termos 
que fazem parte de sua construção epistemológica, como religião e o caráter funcional ou não 
das mídias. A Ciber-religiosidade é uma das inúmeras maneiras de presença do sagrado nas 
redes e, por isso, pode ser facilmente confundida com conceitos de Sacralidade Digital que se 
diferem de sua essência. 

Ciber-religiosidade não deve ser encarada como o deslocamento de representações do 
sagrado previamente existentes para as redes, ou seja, manifestações religiosas que apenas 
passam por certas modificações para estarem presentes na internet. No entanto, a Ciber-reli-
giosidade deve ser tomada como uma Sacralidade Digital nativa, ou seja, teve seu surgimento 
e é experimentada nas arquiteturas informativas digitais. A religião está sendo reformulada e 
reconstruída coletivamente pelos indivíduos que participam das manifestações da religião di-
gital. A ciber-religiosidade no mundo virtual funciona como espaço de culto digital, que apre-
sentam os próprios sistemas de crenças, as próprias explicações a respeito do funcionamento 
do universo e seus receituários éticos para os possíveis fiéis.3

3. A devoção popular virtual

As devoções populares têm ganhado força, novamente, pela sua capacidade performática 
de produzir estratégias e gerir identidades em negociação com alteridades distintas. Essas 

2 Para Prandi (2004), não somente o crente muda de um credo para outro, desta para aquela religião. As religiões mudam 
também e mudam muito rapidamente; muitas vezes suas transformações apontam para outro público-alvo, visando a uma 
clientela anteriormente fora do alcance de sua mensagem.

3 Pesquisa de levantamento de dados feita por FÁVERI (2001) com 30 internautas por meio de um formulário eletrônico 
(www.cfh.ufs.br), entre 18 de novembro e 08 de dezembro de 2000, revelou que a maioria dos participantes (83%) diz que 
seria possível, sim, a realização de práticas religiosas pela internet. Sobre a participação nessas práticas, 57% disseram que 
participariam, 36,7% disseram talvez e apenas 6,7% se recusariam a exercer alguma prática religiosa via internet. Em relação 
à eficácia desse tipo de prática, 63,3% acreditam que os objetivos poderiam ser alcançados, enquanto 10% mostram-se des-
crentes. Por fim, 76% dos participantes acreditam que a internet facilitaria o acesso às práticas religiosas. Apenas 13,3% dos 
participantes dessa pesquisa tinham idade superior a 45 anos, havendo maior concentração nas idades entre 22 e 37 anos, 
segundo dados informados na pesquisa. Quanto ao gênero, mais de 83% dos participantes são do sexo masculino.
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“novas devoções” introduzem novas práticas, linguagens, gestos e rituais, além de espaços no-
vos para mediações devocionais. Por exemplo, a Igreja Católica, como as demais instituições 
religiosas e não religiosas, começaram a se inserir no mundo digital. Atualmente são inúmeros 
os sites que disponibilizam velas, terços, Bíblias virtuais, além de vídeos com celebrações litúr-
gicas, homilias, músicas religiosas, entre outros. Os dispositivos móveis também já têm espaço 
para os religiosos. 

Encontramos a capela virtual com seus recursos digitais utilizados para práticas religiosas 
populares católicas como a vela virtual, a Bíblia virtual e a oração online, assim como o terço, 
as novenas, as intenções de missa, entre outras práticas católicas, que fazem parte da chamada 
religião online. A capela virtual se volta para uma comunidade formada por fiéis internautas 
que podem frequentá-la e acessá-la de onde quer que estejam, desde que munidos de um com-
putador conectado à internet. Portanto, trata-se de uma comunidade que já não é constituída 
de indivíduos que pertencem a uma mesma cultura regional, mas que fazem parte da chamada 
cibercultura.

Na capela virtual existe o altar virtual: é um ambiente da web que surgiu no ciberespaço em 
finais da década de 1990. Uma primeira onda de altares virtuais surgiu no contexto das novas 
devoções em torno dos santos da crise, ou santos da hora (LOPES, 2009, p. 230). O altar virtual 
tenta aliar o digital e o espiritual em busca de espaços em que as expressões religiosas não 
atuem apenas no campo simbólico e ritualístico como nas igrejas, mas como poderoso coad-
juvante no dia a dia do crente, atuando como um lenitivo nas horas onde não se pode contatar 
um adjunto real (LOPES, 2009, p. 235).

O altar virtual foi desenvolvido para as pessoas que necessitam de ajuda espiritual e não 
são integrantes de uma instituição religiosa, mas que cultivam uma religiosidade, ou que não 
podem ter acesso direto com a instituição religiosa naquele momento,4 ou ainda que creditam 
que o universo espiritual é transcendental e que Deus encontra-Se em todos os lugares e a 
qualquer instante, mesmo que seja através de um “clique do mouse”. Afinal, de certa forma, 
Deus, também, pode ser encontrado num universo paralelo, virtual, em múltiplas dimensões, 
onde todos podem senti-Lo ao mesmo tempo (LOPES, 2009). Jungblut (2010) vê que “tudo é 
tão efêmero no ciberespaço porque tudo é provisório, tudo está ali precariamente disposto ou 
instalado à espera de um substituto de superior qualidade, e essa dinâmica é, certamente, a 
única coisa não cambiável nesse espaço mutante”.

Uma prática comum popular são as velas virtuais, que duram uma semana; o internauta 
pode colocar quantas quiser e receberá um código para acompanhá-las e identificá-las. Quan-
do uma vela estiver no fim, receberá um e-mail avisando que precisa acender outra. O altar vir-
tual não pode ficar sem velas ou será respeitosamente retirado após uma semana. É a religião 

4 Um dos muitos exemplos de ciberespaço religioso que encontramos é o site altar virtual, lugar para acender velas virtuais, 
fazer pedidos, deixar mensagem, agradecimentos por graças recebidas, tudo de maneira virtual. Disponível em: <http://www.
anaflavia.com.br/altarvirtual/altarvirtual/index.php>. Acesso em: 23/06/2011.
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na internet e a internet a serviço da religião5 (cf. CARRANZA, 2011, p. 230). Tudo isso nos leva a 
perceber a “emergência de novas formas, contextos e experiências de rituais religiosos, muitos 
dos quais são possíveis apenas porque vivemos em um tempo em que a mídia desempenha um 
papel tão importante” (SBARDELOTTO, 2012, p. 21). 

Na verdade, há muito pouco no mundo real que não esteja eletronicamente reproduzido 
online, e há muito pouco do universo online que não tenha fundamento ou referente off-line. 
Em geral, portanto, as pessoas usam a internet em continuidade com suas vidas off-line, ou 
mesmo as ampliando (SBARDELOTTO, 2012, p. 21). Nesse sentido, antes da era digital, os 
pedidos eram privados, restritos à sua intimidade com Deus. Hoje, são públicos, são compar-
tilhados com todos, e seu conteúdo é de livre acesso. Também, o sujeito pode clicar e aceitar 
Jesus sem sair de casa, sem frequentar igreja, sem necessidade da instituição religiosa; em 
outras palavras, no ciberespaço religioso pode-se transcender para facilitar o encontro com o 
infinito: o crente acende velas, escuta músicas e vê imagens pias que servem como ponte de 
inspiração religiosa.

Uma grande polêmica dos estudos sobre religião no ciberespaço é a questão da autenti-
cidade das experiências religiosas nas redes digitais. Será possível praticarmos religião onli-

ne no sentido de uma experiência profunda? O ciberespaço pode ser inadequado para a me-
diação da experiência religiosa, por ser uma mídia exclusivamente ocular, magnética, textual, 
orientada a mudanças, individualista, independente e desencantada. Quando acompanhamos 
a web para fins religiosos e espirituais, devemos pensar essas preocupações. Alguns diriam 
que tais experiências alcançam o cerne da experiência religiosa, porém a questão é complexa 
(Cf. AGUIAR, 2010, p. 117-118). Dentro da ampliação da oferta religiosa, é difícil determinar se 
acender uma vela virtual ou tradicional é uma experiência religiosa autêntica. Autenticidade 
parece estar na ação e na interpretação do próprio participante. Mesmo que se possa pres-
supor que exista a experiência religiosa online, esta pode ser muito bem questionada por ser 
desterritorializada e individualizada.

Apesar de o uso do ciberespaço não ser reconhecido propriamente pelas instituições como 
meio de exercício das práticas religiosas que possa substituir as práticas presenciais, os in-
divíduos têm criado de forma independente recursos interativos que permitem a realização 
de algumas práticas religiosas, independente da instituição religiosa. Tais recursos oferecem 
comodidade, pois possibilitam a expressão da crença religiosa e a realização de práticas reli-
giosas a partir de qualquer lugar onde haja um computador conectado à rede, apropriando-se 
do ambiente virtual. Embora seja questionada a prática por algumas instituições, através do 
ciberespaço continua sendo possível assistir missas e cultos, pedir consultas espirituais, acen-

5 João Paulo II, na mensagem para o 36o Dia Mundial Das Comunicações Sociais, afirma que, embora a internet nunca subs-
titua a “profunda experiência de Deus, que só a vida concreta, litúrgica e sacramental da Igreja pode oferecer”, ela certamente 
pode contribuir “com um suplemento e um apoio singulares, tanto preparando para o encontro com Cristo na comunidade 
como ajudando o novo crente na caminhada de fé, que então tem início”. Também fala da “oferta de um fluxo quase infinito de 
informação” na internet que, assim, “volta a definir a relação psicológica da pessoa com o tempo e o espaço”.
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der velas virtuais, encomendar e fazer orações, e até pedir aconselhamento religioso. As op-
ções são variadas e mobilizam internautas religiosos de todas as crenças, ampliando as ofertas 
religiosas e a competição entre as diferentes religiões, fenômeno que gera uma busca para 
assegurar os espaços de representação no ciberespaço.

4. O proselitismo militante virtual

Dentro do uso do ciberespaço para fins religiosos, Jungblut (2010, p. 207) destaca que há 
grupos e indivíduos que tomam como obrigação religiosa o proselitismo militante. Nesse caso, 
os evangélicos empenham-se como ninguém, numa gigantesca mobilização pela expansão de 
seu rebanho no ciberespaço, como acontece há muito tempo com a rádio e a televisão; as mí-
dias eletrônicas se tornaram uma fonte, onde os pentecostais gastam muito de sua energia 
conversionista. Ora, “o ciberespaço se apresenta altamente acolhedor tanto para experiências 
dialogais multidirecionais favoráveis à ‘validação mútua’, quanto para aquelas atitudes de pes-
quisa e confrontação de versões que animam a ‘autovalidação’ das formas individualizadas 
de crença religiosa” (JUNGHLUT, 2010, p. 209). A penetração da religião na rede mundial de 
comunicação se estabelece a partir do ciberespaço. As opções ao acesso dos fiéis são bem 
amplas. O ciberespaço é a melhor maneira para potencializar, divulgar informações e opções 
religiosas. A religião no ciberespaço apresenta-se como proposta que não pensa apenas em 
proselitismo, mas participa na produção, reprodução e distribuição dos bens simbólicos re-
ligiosos na moderna da sociedade brasileira, utilizando-se de um meio moderno para vender 
padrões religiosos. 

O ciberespaço tem sido usado de forma mais intensiva, com o objetivo de fazer chegar a 
mensagem religiosa para quem não pertence à própria crença. É usado como veículo de di-
fusão dos seus ensinamentos, visando ampliar a base de fiéis e criar espaços de convivência 
social e proselitismo entre os seus adotantes. Várias religiões vêm priorizando e se dedicando 
intensamente no desenvolvimento de estratégias virtuais, que passam pelo uso de ferramen-
tas web, até mesmo a criação de novas plataformas ou de ambientes virtuais de convivência.

No ciberespaço, podemos encontrar artigos contando a história de cada religião, os diver-
sos textos sagrados, contendo seus valores e tradições. Além disso, existem informações so-
bre eventos religiosos, como missas, cultos, vigílias, grupos de oração, entre outros assuntos 
religiosos. Enquanto as informações sobre religião, artigos, cursos e orientações em geral são 
majoritariamente fornecidos de modo mais institucional, através do padre, pastor, pai de san-
to ou rabino. Notamos que nos sites religiosos, de modo geral, há certo controle institucional, 
seja por parte das próprias instituições religiosas, seja pelos moderadores, que acabam por 
estimular uma convivência mais pacífica entre seus membros. 

O ciberespaço é oportuno às práticas religiosas, ao proselitismo e ao debate de temas reli-
giosos, pois reúne condições que favorecem os objetivos das instituições que pretendem agre-
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gar adeptos, reunindo pessoas em torno da pregação de seus valores e preceitos. Para pregar, 
é necessária a agilidade de comunicação e o ciberespaço encerra um grande potencial nessa 
direção. Carranza (2011, p. 221) afirma que todo fiel virtual pode se tornar um fiel ativo, pas-
sando do virtual para o real, do ciberespaço para o templo. Além de transpor o limite físico e 
geográfico, o ciberespaço religioso facilita a reunião de indivíduos com interesses em comum, 
mesmo que seja de maneira virtual. De modo semelhante ao que observamos em outras áreas 
da vida humana, o ciberespaço parece reproduzir, no virtual, as mesmas formas de comporta-
mentos expressivos da religiosidade já observada na vida “presencial”, ou seja, a pregação, os 
debates e as reações moderadas ou extremas estão presentes no ciberespaço do mesmo modo 
que ocorrem fora dele.

Os websites religiosos, de acordo com sua finalidade, podem ser classificados em três tipos, 
tendo como base suas funções específicas: primeiro encontramos as páginas informativas, que 
contêm informações sobre igrejas, associações, instituições e eventos religiosos;6 também há 
às páginas comerciais, que vendem ou oferecem gratuitamente diversos produtos religiosos7 
e finalmente temos as páginas de ajuda espiritual, que oferecem recursos digitais para práti-
cas religiosas derivadas de recursos ou objetos religiosos convencionais, ou ainda para fins 
proselitistas.8 Destacamos que os recursos para práticas religiosas disponíveis no ciberespaço 
se valem das características da linguagem hipermidiática que possibilita a convergência de 
vários meios de comunicação ao permitir o uso de textos, imagens, sons e vídeos para ampliar 
o espectro tradicionalmente oferecido pelas práticas religiosas (AOKI & MACHADO, 2010).

Atualmente, há uma grande proliferação de chats, blogs e fóruns de debates de assuntos 
religiosos em várias comunidades virtuais e em vários portais de conteúdo que antes não 
atendiam a essa demanda. No espaço virtual, também o internauta tem a possibilidade de ter 
direção espiritual por meio do chat, de participar da catequese, de conhecer avisos paroquiais, 
de participar das celebrações, de ouvir os testemunhos, entre outros serviços religiosos (CAR-
RANZA, 2011, p. 231), sem a necessidade de sair de casa, apenas é necessário estar ligado 
online.

6 Neste sentido encontramos a página evangélica denominada “Buscando Jesus”, que apresenta uma relação de sites de vá-
rias Igrejas Evangélicas. Disponível em: <http://www.buscandojesus.com.br/digrejas.htm>. Acesso em: 08/06/2011.

7 No sentido comercial estão entre outros o site das livrarias Paulus: <http://www.paulos.com.br>, Paulinas: <http://www.
paulinas.com.br> e Loyola: <http://www.loyola.com.br>.

8 Estes são apenas alguns dos muitos sites que discutem religião: portal dos batistas: <http://www.baptist.org>; o Budis-
mo no Brasil: <http://www.budismo.com.br>; Candomblé, tudo sobre orixás: <http://www4.sul.com.br/orixa>; Federação 
Espírita do Paraná: <http://www.feparana.com.br/>; Catolicismo sobre a TFP: <http://www.catolicismo.com.br>; Guruweb 
mapa astral e numerologia: <http://www.guruweb.com.br>; Hinduísmo, introdução e história: <http://www.sepoangol.org/
hindu.htm>; Igreja Universal, história e links: <http://www.igrejauniversal.org.br>; IPB presbiterianos, notícias e fórum: 
<http://www.ipb.org.br>; cultura e religião islâmica: <http://www.islam.com.br>; Judaísmo história, cultura, culinária e in-
formações de sinagogas: <http://www.judaismo.com.br>; Sara Nossa Terra orações: <http://www.saranossaterra.org.br>; 
Umbanda, história e cultura: <http://www.umbanda.com.br>; Vaticano, página oficial: <http://www.vatican.va>; a Igreja 
Católica no Brasil: <http://www.cnbb.org.br/site/>; Canção Nova: <http://www.cancaonova.com/>; Capela Virtual para a 
oração: <http://www.capelavirtual.com/>.
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5. A religiosidade online desinstitucionalizada

A prática religiosa dentro do ciberespaço aparece tanto de maneira institucionalizada 
quanto fora das instituições religiosas, no sentido que não é necessária a instituição religiosa 
para estar em contato com o sagrado, com o transcendente, apenas é preciso estar conectado 
na rede online para poder fazer a experiência religiosa. As novas tecnologias abrem novas 
possibilidades para as pessoas religiosas, desligadas das instituições, mas que encontram no 
ciberespaço uma nova maneira de relacionamento com o transcendental e divino, sendo suficiente 
apenas à visitação online de espaços sagrados. As barreiras geográficas ou institucionais são prati-
camente eliminadas e anuladas. O efeito mais marcante é o de que o aprofundamento da experiência 
religiosa como algo pessoal, individual, íntimo se dá a par com uma desprivatização do religioso no uso 
do ciberespaço como nova fronteira para manifestar a própria religiosidade desligada das instituições 
religiosas (Cf. BURITY, 2001). É importante destacar que há uma ampla circulação do mundo religioso 
no ciberespaço em busca de eficácia, que gera condensações em discursos religiosos em diversos con-
textos e temas.

“Para expressar sua religiosidade, o fiel não precisa ter vínculo com alguma comunidade, ou insti-
tuição religiosa específica, ou deslocar-se no espaço físico para encontrar seus irmãos de crença para 
realizar seus rituais” (AOKI & MACHADO, 2010); apesar de as práticas religiosas possibilitadas na in-

ternet se darem no ciberespaço, que, por excelência, é virtualmente coletivo, pode-se afirmar que os 
recursos digitais religiosos permitem primordialmente a expressão da crença de modo individual, sem 
perder de vista sua inserção num sistema simbólico compartilhado. Sendo assim, as práticas religiosas 
mediadas pelo ambiente virtual representariam uma transformação, ou um início de transformação 
das práticas religiosas tradicionais. Também, na prática religiosa, o ciberespaço traz o local sagrado até 
o fiel-internauta; dribla-se, assim, da instituição religiosa e das limitações de tempo e de espaço a que 
estamos objetivamente sujeitos e das quais temos sido virtualmente libertos.

No ciberespaço e nas redes sociais digitais, os sentidos do religioso são (re)construídos de maneira 
desinstitucionalizada, isto é, sem o controle das instituições religiosas. Assim se (re)criam “ambientes 
fluidos entre o privado e o público, entre a instituição e o indivíduo, entre a autoridade e a autonomia 
individual” (SBARDELOTTO, 2012b, p. 244). Surge uma forma de relacionar-se com o universo religio-
so impulsionada pelo ciberespaço, estabelecendo uma nova interação com o sagrado. Os internautas 
que não frequentam uma igreja, na maioria das vezes, têm uma religiosidade própria, sem vínculos 
com as instituições, usando símbolos e práticas exclusivamente religiosas ou não, de maneira sincréti-
ca, independente e subjetiva; inclusive, costumam até transitar entre as diversas religiões e crenças, de 
maneira especial no catolicismo e no pentecostalismo. 

O aumento da inserção das religiões e de suas respectivas práticas no ciberespaço amplia cada vez 
mais as opções e os modos de manifestar as próprias crenças e práticas religiosas online. Esse espaço 
que pode ser caracterizado como “sagrado” é formado por símbolos e se constitui em mais uma me-
diação entre o fiel e o “sagrado” no qual o fiel deposita sua crença, mas se dá na irradiação tecnológica, 
sem um especialista do sagrado como padre, pastor, pai de santo. Se antes as instituições religiosas 
eram as responsáveis por estabelecer a relação entre o fiel e o sagrado, agindo como mediadoras dessa 
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relação com o divino, independente da presença de uma instituição religiosa,9 acreditamos que dentro 
dessa prática online estejam os indivíduos que abandonaram a instituição religiosa. Dessa ma-
neira, são superados os obstáculos para a conexão do ser humano com o sagrado, como a falta 
de tempo para orar, a distância geográfica, entre outros aspectos. Diante de tantas tarefas que 
precisam ser cumpridas e da agitação no dia a dia, muitos deixavam de ter um momento com 
o sagrado. “Atualmente, o ciberespaço oferece diversas ferramentas que permitem ao usuário 
cumprir tarefas sem sair de casa, independente do local físico onde se encontra; é suficiente o 
computador conectado à rede” (AOKI & MACHADO, 2010).

6. Considerações finais

Assistimos a um crescimento da religiosidade e a uma diminuição do interesse pela insti-
tuição religiosa. Há o crescimento dos temas religiosos na discussão pública, mas uma redução 
de interesse pelos dogmas e pelos conteúdos tradicionalmente centrais na doutrina das Igre-
jas. A crise religiosa institucional aparece através da desfiliação, do trânsito e da reação inte-
grista no paradigma da pós-modernidade. O novo despertar religioso se apresenta ambíguo, 
ambivalente e múltiplo. A nova revitalização religiosa marcha por diversos caminhos. Esse 
tipo de religiosidade mistura práticas neo-orientais, neomisticismos, neoesoterismos, com to-
ques ecológicos e terapêuticos, oferecendo um traço integrista e fundamentalista que surge 
mais evidenciado nos procedimentos modernos com os quais a tradição institucional busca 
resguardar as decisões doutrinais.

Comprova-se que o ciberespaço é uma nova fronteira religiosa usado de maneira diversa 
pelas religiões tradicionais, pelos novos movimentos religiosos, pelos ateus, inclusive pelos in-
divíduos sem religião. Se antes as instituições eram as responsáveis por estabelecer a relação 
entre o indivíduo e o transcendente, atuando como mediadoras, agora a relação com o divino 
acontece independentemente da presença da instituição. 

Os internautas, para expressar sua religiosidade, não precisam ter vínculo com alguma co-
munidade ou instituição religiosa específica, nem deslocar-se no espaço físico para encontrar 
a comunidade de crença e realizar seus rituais. A religião virtual é visivelmente desinstitucio-
nalizada. Há uma ressignificação de novas práticas sociais e religiosas, permitindo a partici-
pação em tempo real em rituais religiosos ou práticas virtuais; isso significa que as práticas 
virtuais afetam as práticas sociais e religiosas, desligadas da instituição e deslocando as fron-
teiras. Para manifestar a sua religiosidade, o internauta não precisa ter vínculo com nenhuma 

9 Como exemplificação, apresentamos capela virtual, a qual tem seus recursos digitais utilizados para práticas religiosas ca-
tólicas, como a vela virtual, a Bíblia virtual e a oração online como o terço, as novenas, entre outras práticas católicas, que fazem 
parte da chamada religião online. A capela virtual se volta para uma comunidade formada por fiéis internautas que podem 
frequentá-la e acessá-la de onde quer que estejam, desde que munidos de um computador conectado à internet. Portanto, 
trata-se de uma comunidade que já não é constituída de indivíduos que pertencem a uma mesma cultura regional, mas que 
fazem parte da chamada cibercultura. Disponível em: <http://www.capelavirtual.com/>. Acesso em: 29/03/2011.
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instituição religiosa específica, ou deslocar-se no espaço físico, sendo suficiente apenas um 
computador ligado à internet.
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Da Igreja do povo à Igreja do capital:  
como as decisões teológicas podem  

influenciar na sustentabilidade

From the Church of the people to the Church of capital:  
can the theological decisions  

influence sustainability?

Diego de Oliveira Silva1

Resumo: O presente trabalho visa estudar os fundamentos da cultura ocidental moderna, 
as formas com as quais lida com a questão da sustentabilidade, bem como as maneiras de se 
garantir a preservação ambiental em todas as suas vertentes. Objetiva-se, ainda, analisar as 
formas como o senso comum pode influenciar nessa busca pela sustentabilidade e a maneira 
como as decisões teológicas podem intervir na busca pelo senso comum e, consequentemente, 
pela sustentabilidade. Tal análise será realizada através do estudo do resgate da cultura do 
povo como forma de alcançar o senso comum e do papel da teologia nesse resgate. A questão 
da influência da pós-modernidade na teologia e as dificuldades causadas por esse fenômeno 
na busca proposta serão, do mesmo modo, analisadas. Pretende-se concluir com análise a res-
peito da influência das decisões teológicas na busca pela sustentabilidade.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Pós-modernidade. Senso comum. Cultura do povo. De-
cisões teológicas.

Abstract: The present article aims to study the foundations of modern Western culture, 
the ways in which it deals with the issue of sustainability, and the ways to ensure environ-
mental protection in all its aspects. The purpose is also to analyze the ways in which common 
sense can influence the quest of sustainability and how the theological decisions can influence 
in rescue the common sense. Such analysis will be developed through the study of the redemp-
tion of popular culture as a way to reach the common sense and the role of theology in this 
rescue. The question of the influence of post modernity in theology and the difficulties caused 

1 Defensor Público Federal em Belo Horizonte. Ex-procurador do Estado de Minas Gerais. Especialista em Direito Ambiental 
pela Universidade Gama Filho. Mestrando em Direito Ambiental e Sustentabilidade pela Escola Superior Dom Helder Câmara.
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by this phenomenon on the proposed search will be also analyzed. The article intends to con-
clude with an analysis of the influence of theological decisions in the question of sustainability.

Keywords: Sustainability. Post modernity. Common Sense. Folk culture. Theological 
decisions.

Recebido: 05/06/2013
Aprovado: 26/08/2013

1. Introdução

Não se discute que a sociedade ocidental encontra-se no estágio de desenvolvimento cha-
mado modernidade (ou pós-modernidade para alguns), e que tal fase tem como fundamento o 
exacerbado apego à razão técnica.

Com efeito, esse paradigma é causa de um desenvolvimento tecnológico jamais pensado, 
que proporciona o invento de técnicas cada vez mais modernas em todos os níveis imaginados 
e que nunca se satisfaz na busca pelo aprimoramento.

No entanto, essa forma de se fazer ciência, ligada ao vigente capitalismo liberal, tem apre-
sentado, como contrapartida ao incrível avanço tecnológico, uma degradação ambiental sem 
precedentes, bem como a acentuação gritante das desigualdades sociais e regionais.

Além disso, não se pode olvidar que a relação das pessoas com a natureza, bem como as 
próprias relações interpessoais tornaram-se descartáveis diante desse paradigma, assim 
como as tecnologias tão rapidamente ultrapassadas. Esse contexto acaba por gerar um círculo 
vicioso de busca pela tecnologia e degradação em todos os sentidos.

Por outro lado, a cultura dominante aponta o próprio desenvolvimento tecnológico como 
forma de superar os problemas por ele mesmo causados. Assim, encontra-se a sociedade mo-
derna diante de um, a princípio insolúvel, paradoxo.

A solução encontrada por alguns pensadores, no entanto, em contraposição à corrente 
doutrinária vigente, é no sentido de que apenas através da busca por uma ruptura epistemo-
lógica capaz de resgatar o senso comum é que seria possível enfrentar os problemas causados 
pela razão técnica.

No presente artigo pretende-se, exatamente, discutir esse tormentoso assunto, através da 
análise inicial do próprio conceito de sustentabilidade, passando por um breve estudo dos 
fundamentos da sociedade moderna. No mesmo passo, pretende-se analisar a busca pelo sen-
so comum como forma de superar os problemas ocasionados pela modernidade, e o papel da 
teologia, positivo ou negativo, nessa busca.
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2. O que se entende por desenvolvimento sustentável

Inicialmente, é importante destacar que o conceito de sustentabilidade não se restringe à 
preservação do meio ambiente natural, e muito menos a pequenas atitudes comumente cha-
madas de sustentáveis, como separar o lixo e economizar água. Fosse o termo tomado de forma 
tão restrita, não faria nenhum sentido o presente artigo, uma vez que seria óbvia a possibili-
dade de influência das igrejas.

O que se propõe é uma completa mudança de paradigmas, capaz de, efetivamente, garantir 
uma sustentabilidade ambiental que englobe todos os aspectos necessários a garantir uma 
sadia qualidade de vida à presente e às futuras gerações.

Sachs considera que a abordagem fundamentada na harmoni-
zação de objetivos sociais, ambientais e econômicos, primeiro 
chamada de ecodesenvolvimento, e depois de desenvolvimento 
sustentável, não se alterou substancialmente nos vinte anos que 
separaram as conferências de Estocolmo e do Rio. E acredita que 
permanece válida, na recomendação de objetivos específicos para 
oito das suas dimensões: social, cultural, ecológica, ambiental, ter-
ritorial, econômica, política nacional e internacional.2

Por ser a única forma de sustentabilidade que faz sentido ser defendida, é dessa visão am-
pla que trata o presente artigo e é sob essa perspectiva que se analisará o papel da teologia na 
busca por um desenvolvimento sustentável.

Ressalte-se, do mesmo modo, que não se considera a chamada ecoeconomia como forma 
de se garantir a sustentabilidade, uma vez que se pode concluir, sem maior esforço de racio-
cínio, que representa apenas mais uma forma de se ganhar dinheiro, agora se utilizandose de 
uma suposta bandeira ecológica. Trata-se de quantificar o meio ambiente e transformá-lo em 
moeda a ser negociada na bolsa de valores.

Com efeito, a ecoeconomia trata-se apenas de mais uma vertente do pensamento econô-
mico atual, que tem sustentado, de forma veemente, que o desenvolvimento tecnológico sem 
freios e a mão invisível do mercado são suficientes para garantir automática preservação am-
biental ou a sustentabilidade.

Importante, nesse passo, destacar que a história tem mostrado que a mão do mercado ape-
nas é invisível quando chamada a promover a justiça social e a sustentabilidade. No entanto, 
torna-se bem visível quando se trata de manter privilégios e garantir o locupletamento dos 
poderosos às custas da exploração dos menos favorecidos.

2 VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI, p. 171.
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Assim, reafirma-se, o conceito de sustentabilidade tomado pelo presente artigo tem signi-
ficado amplo de busca pelo equilíbrio social, cultural, ecológico, ambiental, territorial, econô-
mico e político. Abandona-se, portanto, qualquer conceito restrito que signifique apenas uma 
justificativa moral ou, por outro lado, mais uma forma de comércio.

No entanto, reconhece-se que os conceitos restritos acima mencionados têm prevalecido, 
uma vez que são fruto da cultura ocidental, com apego irrestrito à técnica e que têm tornado 
praticamente impossível o avanço filosófico, político e social capaz de garantir efetiva susten-
tabilidade, uma vez que a fé na técnica tem sido fundamento para um preocupante comodismo 
no que se refere à preservação ambiental, no sentido amplo já acima explicitado.

3. A (pós)modernidade e os prometeus acorrentados
A tragédia de Prometeu, escrita por Ésquilo (por volta de 456 a.C.), é de conhecimento 

geral e pode ser utilizada como forma de tornar mais claros os argumentos debatidos no pre-
sente artigo.

Com efeito, trata-se da história de um deus (Prometeu) que, por sua proximidade com a hu-
manidade, rouba a luz dos deuses e a entrega aos homens. Como castigo, é acorrentado por Zeus 
a uma montanha e todos os dias recebe a visita de uma águia, que come parte de seu fígado.

Esse mito pode ser observado como uma importante chave de leitura para explicar a socie-
dade (pós)moderna e seu apego absoluto à técnica, bem como os perigos causados por essa 
postura.

Destaque-se que a sociedade ocidental moderna é resultado da junção/evolução do pensa-
mento das culturas helênica e judaico-cristã. Nasce no pensamento grego, por sua vez, o apego 
à racionalidade, como fundamento para a existência humana.

[…] pois os gregos foram os primeiros a definir o ser humano 
como animal racional, a considerar que o pensamento e a lingua-
gem definem a razão, que o homem é um ser dotado de razão e 
que a racionalidade é seu traço distintivo em relação a todos os 
outros seres. Mesmo que a razão humana não possa conhecer 
tudo, tudo o que pode conhecer ela conhece plena e verdadeira-
mente. A tendência à racionalidade significa que a razão humana 
ou o pensamento é condição de todo o conhecimento verdadeiro 
e por isso mesmo a própria razão ou o próprio pensamento deve 
conhecer as leis, regras, princípios e normas de suas operações e 
de seu exercício correto.3

3 CHAUÍ, Marilena, Convite à filosofia, p. 33.
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A evolução desse pensamento legou à sociedade ocidental a transformação dessa razão, 
antes contemplativa, em uma razão técnica, mas sem que houvesse uma ruptura do apego à 
razão como fundamento.

Entre várias diferenças devemos mencionar uma, talvez a mais 
profunda: a ciência antiga era uma ciência teorética, ou seja, ape-
nas contemplava os seres naturais, sem jamais imaginar intervir 
neles ou sobre eles por meios técnicos; a ciência clássica é uma 
ciência que visa não só ao conhecimento teórico, mas sobretudo à 
aplicação prática ou técnica. Francis Bacon dizia que “saber é po-
der”, e Descartes escreveu que “a ciência deve tornar-nos senho-
res da natureza”. A ciência clássica ou moderna nasce vinculada 
à ideia de intervir na natureza, de conhecê-la para apropriar-se 
dela, para controlá-la e dominá-la. A ciência não é apenas con-
templação da verdade, mas é sobretudo o exercício do poderio 
humano sobre a natureza. Numa sociedade em que o capitalismo 
está surgindo e, para acumular capital, deve ampliar a capacidade 
do trabalho humano para modificar e explorar a natureza, a nova 
ciência será inseparável da técnica.4

Como já adiantado pelo trecho acima transcrito, o apego a essa razão tecnicista em uma 
sociedade capitalista gera cada vez maior degradação ambiental, e cada vez mais desigualdade 
social, empurrando a sociedade ocidental sempre para mais longe da sustentabilidade.

Com efeito, o estímulo à busca pela tecnologia mais moderna, mas eficiente, e, consequen-
temente, pelo consumismo exagerado e pela concorrência desmedida toma conta da sociedade 
moderna e se transporta para as relações interpessoais e para a relação com o meio ambiente.

Esse “avanço” tecnológico sem medidas imposto pelo capitalismo liberal tem sido causador 
dos mais graves problemas ambientais a que tem assistido a sociedade ocidental moderna. A 
degradação ambiental e social atualmente predominante tem causa evidente nesse contexto 
acima descrito.

No entanto, tal contexto também torna a sociedade moderna absolutamente fadada a essa 
degradação. Com efeito, como visto, é traço predominante da sociedade ocidental moderna a 
fé na razão tecnológica. Assim, a saída apresentada para se buscar o desenvolvimento susten-
tável é, exatamente, a busca por mais tecnologia. Trata-se defender que a técnica, que colocou 
a humanidade diante de um desenvolvimento absolutamente insustentável, é o caminho a ser 
seguido para buscar a sustentabilidade.

4 CHAUÍ, Marilena, Convite à filosofia, p. 278.
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O debate científico internacional passou recentemente a ser pau-
tado pela hipótese ultraotimista de que o crescimento econômico 
só prejudicaria o meio ambiente até um determinado patamar de 
riqueza aferida pela renda per capita. A partir dele, a tendência 
seria inversa, fazendo com que o crescimento passasse a melho-
rar a qualidade ambiental. Raciocínio idêntico à velha parábola 
sobre a necessidade de primeiro fazer o bolo crescer para depois 
distribuí-lo melhor. Tanto é que essa hipótese tem sido chamada 
de “curva ambiental de Kuznets”, por analogia à famosa curva em 
“U” invertido proposta em meados dos anos 1950 pelo terceiro 
ganhador do prêmio Nobel de Economia, em 1971.5

Observa-se, portanto, que a sociedade ocidental (pós)moderna não passa de uma nova en-
cenação da tragédia de Prometeu. Com efeito, tudo o que correspondia à religiosidade e ao 
senso comum foi substituído pelo apelo absoluto à razão técnica. No entanto, a “imagem da 
neutralidade científica é ilusória” (CHAUI, 2011, p. 295), tendo esse desenvolvimento técni-
co sem medidas se mostrado bastante prejudicial ao meio ambiente, especialmente quando 
aliado ao capitalismo liberal vigente. Por sua vez, a saída apontada para superar a degradação 
ambiental tem sido o apego à própria técnica absolutizada, sem freios. Ou seja, a sociedade 
moderna encontra-se acorrentada à causa de seus problemas.

4. Do apelo ao senso comum como resposta a Prometeu

O problema proposto parece insolúvel, diante do paradigma da cultura ocidental vigente, 
e seu apego, aparentemente insuperável, à razão técnica, ao caráter perecível das relações e à 
concorrência sem freios.

Alguns pensadores, no entanto, ousam apontar um caminho diverso para resolução do pro-
blema proposto. A busca pelo senso comum como limite à razão técnica sem freios vigente na 
sociedade atual é o que parece mais viável.

À luz dessas considerações, forçoso é concluir que caminhamos 
para uma nova relação entre a ciência e o senso comum, uma re-
lação em que qualquer deles é feito do outro e ambos fazem algo 
de novo.6

Como característica fundamental do senso comum capaz de superar as aberrações provo-
cadas pelo apego desmedido à técnica, Boaventura Souza Santos aponta que ele “desconfia da 

5 VEIGA, José Eli da, Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI, p. 110.

6 SANTOS, Boaventura de Souza, Introdução a uma ciência pós-moderna, p. 40.
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opacidade dos objetos tecnológicos e do esoterismo do conhecimento em nome do princípio 
da igualdade do acesso ao discurso” (SANTOS, 2000, p. 40).

Assim, mesmo reconhecendo que há predominância de comportamentos universais, des-
taca o mencionado autor que não se pode esquecer da existência de comportamentos indivi-
duais ou de determinados grupos, que pode divergir da cultura dominante. No mesmo passo, 
informa que esses comportamentos divergentes podem significar postura de resistência ao 
padrão vigente.

Se o senso comum é o menor denominador comum daquilo em 
que um grupo ou um povo coletivamente acredita, ele tem, por 
isso, uma vocação solidarista e transclassista. Numa sociedade de 
classes, como é em geral a sociedade conformada pela ciência mo-
derna, tal vocação não pode deixar de assumir um viés conserva-
dor e preconceituoso, que reconcilia a consciência com a injustiça, 
naturaliza as desigualdades e mistifica o desejo de transforma-
ção. Porém, opô-lo, por essas razões, à ciência como quem opõe 
as trevas à luz não faz hoje sentido por muitas outras razões. Em 
primeiro lugar, porque, se é certo que o senso comum é o modo 
como os grupos ou classes subordinados vivem a sua subordina-
ção, não é menos verdade que, como indicam os estudos sobre as 
subculturas, essa vivência, longe de ser meramente acomodatícia, 
contém sentidos de resistência que, dadas as condições, podem 
desenvolver-se e transformar-se em armas de luta.7

Diante desses ensinamentos, resta evidente que, para se resgatar o senso comum de modo 
a, efetivamente, interferir na cultura vigente, necessário buscar os comportamentos ligados às 
classes que se encontram em posição de inferioridade na sociedade atual, pois é nelas que se 
verificará a postura de resistência descrita no trecho transcrito.

Apenas dessa maneira seria possível a superação, não apenas da ciência moderna e da 
cultura vigente, mas também do próprio senso comum, de modo a resultar em uma ruptura 
epistemológica capaz de desenhar outra forma de conhecimento mais sustentável.

4.1 DA CULTURA DO POVO COMO MECANISMO DE BUSCA DO SENSO COMUM

Nesse passo, vale destacar que a cultura do povo brasileiro (reconhece-se), bastante ofus-
cada pela cultura ocidental vigente, apresenta características bastante diferenciadas daquelas 
que caracterizam a cultura dominante.

7 SANTOS, Boaventura de Souza, Introdução a uma ciência pós-moderna, p. 40.
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Destaque-se de antemão que a utilização do termo cultura do povo em detrimento de cul-

tura popular não é desarrazoada. Ao contrário, trata-se de confessada aquiescência com o en-
tendimento apresentado pela Professora Marilena Chaui.

Em contrapartida, seria interessante indagar por que falar em 
“cultura do povo” em lugar de “cultura popular”. É plausível supor 
que a escolha da primeira expressão em vez da segunda tenha o 
mérito de procurar um caminho que nos resguarde de ambiguida-
de presente no termo “popular”. Considerar a cultura como sen-
do do povo permitiria assinalar mais claramente que ela não está 
simplesmente no povo, mas que é produzida por ele, enquanto a 
noção de “popular” é suficiente ambígua para levar à suposição de 
que representações, normas e práticas, porque são encontradas 
nas classes dominadas, são, ipso facto, do povo. Em suma, não é 
por que algo está no povo que é do povo.8

Assim, como anteriormente dito, a cultura do povo brasileiro é bastante rica na reprodução 
do suceder cotidiano da vida, no senso comum. Também não se pode negar que esta cultura 
não está adequada, em nenhum sentido, à dominante cultura ocidental. Com efeito, é traço 
marcante da cultura do povo o apelo às emoções, ao supersticioso, aos mitos.

Do mesmo modo, não se pode olvidar para o fato de que a grande parte das festas e celebra-
ções características desta cultura em nada se relaciona com valores financeiros, apenas tendo 
significado de comemoração, agradecimento, lembrança de conquistas passadas e comparti-
lhamento de experiências. Nesse contexto, o respeito à natureza e às diferenças torna-se algo 
bastante sacramentado.

Essa análise sugere que, efetivamente, parece ser essa a resposta mais adequada ao pro-
blema do Prometeu moderno, preso pelas correntes da razão técnica sem freios. No entanto, 
como visto, trata-se de uma cultura absolutamente ofuscada pelos padrões dominantes, e em 
vias de total desaparecimento.

Com efeito, não se pode olvidar para o fato de a cultura dominante, invariavelmente, rea-
gir de forma violenta contra as dissidências. Essa violência, não necessariamente, trata-se de 
violência física. No caso atual, a difusão da cultura de massas é uma forma bastante eficaz de 
garantir a imposição dos padrões vigentes.

Não só a divisão social das classes fica dissimulada como o proces-
so de construção do próprio social (sobretudo quando a ideologia 
sociológica da “mobilidade social” garante que qualquer membro 
da massa pode “subir” à elite, desde que seja um indivíduo excep-

8 CHAUI, Marilena, Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas, p. 53.
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cional), mas também a distinção massa/elite justifica e legitima a 
subordinação da primeira à segunda. A ideologia considera que a 
elite está no poder não só porque detém os meios de produção, 
os postos de autoridade e o Estado, mas porque possui compe-
tência para detê-los. A elite detém o poder porque possui o saber. 
Esse saber permite à elite criar novos conhecimentos pelos quais 
aumenta seu próprio poderio, ou, como observa Michel Foucault, 
a elite cria os objetos do conhecimento que se tornam objetos de 
poder. A elite, diz a ideologia dominante, possui o monopólio do 
saber e do poder. É constituída não só pelos poderosos, mas pelos 
especialistas, a elite perfeita sendo aquela na qual o especialis-
ta é poderoso, pois cria os objetos do saber e com eles os instru-
mentos de poder. Ora, isto significa, por um lado, que a “Massa” 
está desprovida de saber, de fato e de direito, é considerada vazia, 
passiva, inculta, ignorante, incompetente, precisando ser guiada, 
dirigira e “educada” (o que seria feito por uma Cultura de e para a 
Massa, forma menor da cultura dominante, outorgada pela elite). 9

Fica claro, diante disso, que o resgate cultural não se dará sem um potente instrumento 
estimulador, uma vez que a cultura do povo encontra-se ofuscada pela imposição da cultura de 
massas, como forma de perenizar a cultura dominante.

4.2 A IGREJA DO POVO COMO FORMA DE RESGATAR A CULTURA DO POVO

Concluindo que a superação das injustiças (sociais e ambientais) passa pela superação do 
paradigma da razão técnica absoluta e que seria papel da Igreja lutar contra essas distorções, 
surge no âmbito da Igreja Católica a chamada Teologia da Libertação, com propósito claro de 
resgatar a cultura do povo e de enfrentar seus problemas característicos.

Os teóricos de tal corrente teológica sustentam que a mensagem bíblica vai muito além de 
uma busca pelo transcendente, pelo após a morte. Ao contrário, acreditam que a orientação 
cristã é no sentido de que as injustiças devem ser superadas de imediato. No mesmo passo, 
não basta, no entender desses pensadores, que a Igreja realize uma função assistencialista, 
uma vez que seria sua obrigação, ao contrário, questionar e buscar mudar o status quo.

O fenômeno que constatamos fortemente a partir dos anos 60 
em quase todos os países latino-americanos é este: os pobres, em 
sua grande parte cristãos, irrompem; animados pela fé, esclare-
cida nos círculos bíblicos e vivida em comunidades eclesiais de 
base ou em pequenos grupos de reflexão e ação, se organizam, 

9 CHAUI, Marilena, Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no Brasil, p. 29.
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não aceitam morrer antes do tempo e lutam por alternativas que 
atendam melhor suas necessidades básicas e lhes proporcionem 
uma vida minimamente digna. O Reino de Deus tem, certamente, 
sua origem no céu, mas começa já agora aqui na terra sempre que 
se implantam níveis novos na redução de desigualdades sociais. 
O que torna perplexos os católicos tradicionais e os governantes 
(geralmente militares) de um cristianismo meramente nominal e 
estereotipado é ouvirem destes cristãos novos, metidos em pro-
cessos de libertação, que agem em nome da fé, e que a isso chega-
ram meditando os Evangelhos e adorando Jesus Cristo, Deus en-
carnado em nossa pobreza, martirizado em consequência de uma 
mensagem e de uma prática que questionava o poder religioso e 
político daquele tempo, e ressuscitado como homem novo, primí-
cias do Reino de Deus concretizado em sua humanidade e prome-
tido a todos os homens. 10

Diante desse raciocínio, a aproximação e resgate da cultura do povo ganha bastante relevo 
na Teologia da Libertação, sustentando o papel transformador dessa cultura e a possibilidade 
de superação do paradigma tecnicista vigente.

Ora, parece claro aos teólogos da libertação que, se a razão tecnicista conduziu a humani-
dade a um caminho de absoluta insustentabilidade ambiental (no conceito amplo anterior-
mente estudado), a única forma de buscar a sustentabilidade é resgatando o senso comum 
existente na cultura do povo, como forma de limitar e conduzir a técnica a um caminho que, 
efetivamente, garanta a manutenção de um interesse comum.

A este conjunto denominamos Igreja Popular. Chama-se popular 
pelo fato de o povo (sociologicamente considerado) deter a hege-
monia potencial de constituição deste processo. Basta participar 
em alguma manifestação da Igreja Popular para dar-se conta da 
presença maciça do povo, geralmente pobres e mestiços. A fé cristã 
se encarna na cultura popular, marcada pela disquisição, com for-
te sentido para a festa, a solidariedade, a união entre evangelho e 
vida, a mística do quotidiano, a dramatização dos mistérios da fé. Os 
bispos e agentes de pastoral que se incorporam a esta caminhada 
do povo que pela fé vivida na comunidade se transforma em Povo 
de Deus, assumem esta versão popular da Igreja. Eles mesmos se 
despem dos títulos e signos que os distanciavam do povo. Sob a pre-
sença criativa do povo, muda o estilo de atuação da hierarquia sem 
renunciar a sua indeclinável função de animação e de unidade; da 
mesma forma se redefine das expressões de fé popular e que pensa 
a fé junto com as experiências e desafios da comunidade.11

10 BOFF, Leonardo, E a Igreja se fez povo: a Igreja que nasce da fé do povo, p. 21.

11 BOFF, Leonardo, E a Igreja se fez povo: a Igreja que nasce da fé do povo, pp. 54 e 55.
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Diante desse contexto é que o teólogo e filósofo Leonardo Boff, já citado no presente artigo, 
escreve sua obra E a Igreja se fez Povo, sustentando as bases sobre as quais se ergue a teologia 
da libertação e prestando contas do trabalho até aquele ponto (1986) realizado, com a criação 
de diversas comunidades eclesiais de base.

O relato da mencionada obra parece indicar que os objetivos dessa forma de se fazer teolo-
gia estavam encontrando o resultado esperado, qual seja, a sustentabilidade ampla já defendi-
da no início do presente trabalho.

A comunidade de base significou para quase todos um refazer-se 
do tecido social rompido. Homens, que agora se reúnem, tomam a 
palavra, podem expressar suas opiniões sem medo de repressão, 
discutir seus problemas em sua linguagem, fazer suas celebrações 
no universo simbólico próprio das classes dominadas. A comuni-
dade, para além de seu significado religioso, possui este eminente 
significado: o de lugar onde a massa pode ser povo. Pouco impor-
ta o que discutem, o importante é que falem e se sintam donos 
de seu discurso sempre desprezado como ignorante ou difamado 
como mitológico. 12

Essa experiência mostra, portanto, que o caminho acima atribuído ao pensamento de Boa-
ventura Souza Santos parece bastante viável rumo à sustentabilidade ampla, ou seja, com ga-
rantia de preservação do meio ambiente natural, sem descuidar da busca pela justiça social.

Durante o período em que o pensamento da libertação se manteve fortalecido no âmbito 
da Igreja Católica, essa manifestação religiosa pareceu ser suficientemente capaz de se des-
vincular da cultura dominante e buscar a sustentabilidade através da conjugação com o senso 
comum.

No entanto, como já alertava o teólogo acima mencionado, não se pode olvidar para o fato 
de ser a Igreja uma realidade complexa e, mais, que está envolta pela cultura dominante, a 
um só tempo influenciando e sendo por ele influenciada. Nesse contexto, impossível deixar 
de analisar a influência da cultura tecnicista e capitalista sobre a Igreja Católica e os efeitos 
causados em sua teologia.

5. Da Igreja do povo à Igreja do capital

O quadro acima descrito torna evidente, diante da inclusão inevitável da Igreja na cultura 
ocidental vigente, a impossibilidade de que ela se mantivesse alheia às influências do tecnicis-
mo sem freios e do capitalismo liberal.

12 Ibidem, p. 98.
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Ressalte-se, do mesmo modo, que a teologia da libertação, que representa a busca pelo que 
é abominado pela cultura moderna, o senso comum, não poderia ser mantida em plena ativi-
dade ao ser contraposta ao modelo vigente.

Nesse contexto ganha força na Igreja Católica o pensamento atualmente predominante na 
instituição, que se trata da veemente reação contra a teologia da libertação. Trata-se do pensa-
mento conservador, defendido tanto pelos antigos papas João Paulo II (Karol Wojtyla) e Bento 
XVI (Joseph Ratzinger). O seguinte texto (transcrição pelo autor de frase dita pelo papa polo-
nês) evidencia o posicionamento de tais teólogos a respeito da teologia da libertação.

Ela não é uma verdadeira teologia. Ela deturpa o verdadeiro sen-
tido do evangelho. Conduz os que se deram a Deus para longe do 
papel verdadeiro que a Igreja lhes atribuiu. Quando começam a 
utilizar meios políticos, deixam de ser teólogos. Se é um programa 
social, então é matéria para a Sociologia. Se se refere à salvação do 
homem, então é eterna teologia, que tem dois mil anos de idade.13

Nessa esteira, tendo em vista que o pensamento conversador considera a Teologia da Li-
bertação como reflexão política e não religiosa, e, ainda, que considera a busca pela tradição da 
Igreja e pelo transcendente muito mais importante do que a busca pela libertação da opressão 
social, também a busca pelo resgate da cultura do povo não parece ser importante para esses 
pensadores, como esclarecido a seguir:

[…] defender a ortodoxia significa realmente defender os pobres e 
evitar-lhes as ilusões e sofrimentos de quem não sabe apresentar 
uma perspectiva realista de redenção nem mesmo material. 14

Conclui-se que o pensamento teológico conservador considera que a libertação se dará 
apenas no plano transcendental, e apenas ocorrerá com a reafirmação das tradições da Igreja. 
Assim, as manifestações da cultura do povo apenas representariam a desvirtuação do caminho 
e não fundamento para sustentabilidade, como afirma a corrente anteriormente analisada.

Como resultado desse abandono ao senso comum, diante do afastamento da ameaça da 
teologia da libertação, o pensamento teológico restou também dominado pela cultura tecni-
cista e capitalista vigente.

Com efeito, impossível negar que atualmente as práticas religiosas ficaram relegadas a se-
gundo plano no âmbito das Igrejas (agora se fala de todas elas), sendo de muito maior im-
portância a disputa, a cada pesquisa divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), referente ao número de fiéis e às perspectivas de crescimento.

13 BERNSTEIN, Carl; POLITI, Marco. Sua Santidade: João Paulo II e a história oculta do nosso tempo, p. 207.

14 RATZINGER, Joseph; MESSORI, Vittorio. A fé em crise? O cardeal Ratzinger se interroga, p. 132.
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No mesmo passo, é dada importância vital à venda de livros, ingressos em grandes eventos, 
CD’s, DVD’s, e, diante do avanço tecnológico, não se pode esquecer de fazer a comparação en-
tre qual padre, pastor, bispo etc. conseguiu maior vendagem de Blue Ray’s.

Assim, sob a justificativa de defender a ortodoxia da Igreja, foi afastado de seu âmbito o 
senso comum. E diante do afastamento de senso comum, outro caminho não lhe restou senão 
render-se à cultura tecnicista e capitalista dominante, nem sequer tendo sido atingido o obje-
tivo principal: garantir a ortodoxia.

Nesse passo, observa-se que a Igreja tornou-se mais uma, e importante, engrenagem da 
máquina tecnicista e capitalista a promover, através do incentivo ao consumo desmedido, 
maior degradação ambiental em todos os níveis.

6. Considerações finais

Do estudo realizado, pretende-se deixar bem claro que não se trata de defender uma visão 
antitecnicista, nem muito menos sustentar o apego cego à religiosidade, como o que se propõe 
no filme “Livro de Eli”, dirigido por Albert Hughes e Allen Hughes.

O que se defende é a impossibilidade de manutenção de um paradigma tecnicista absoluti-
zante e sem freios, especialmente em uma sociedade capitalista liberal, sob pena de se tornar 
impossível a preservação ambiental (em sentido amplo como visto).

Reconhece-se a importância dos avanços tecnológicos que, no entanto, devem encontrar 
um rumo a ser definido pelas necessidades da humanidade e não pelas necessidades da pró-
pria técnica.

A análise realizada no presente artigo propõe que o resgate do senso comum é forma bas-
tante razoável para promover o desenvolvimento sustentável, ou seja, garantir o avanço técni-
co sem que isso implique degradação do meio ambiente natural e aprofundamento das desi-
gualdades sociais.

No entanto, o resgate do senso comum é algo inimaginável no âmbito da cultura da razão 
tecnicista vigente, sendo praticamente impossível que as dissidências culturais consigam al-
cance suficiente a alterar o padrão dominante.

Com efeito, cultura dominante reage, como visto, com violência (de todas as espécies) às 
dissidências. No caso da cultura ocidental vigente, a imposição cultural se dá através da difu-
são da cultura de massas, mecanismo capaz de ocultar divergências e garantir a manutenção 
do status quo.

Nesse contexto, surge na Igreja Católica a Teologia da Libertação, um movimento inicial-
mente alheio à cultura dominante, como forma de dar voz às dissidências e garantir o resgate 
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do senso comum. No entanto, sufocado esse movimento, a Igreja transformou-se em mais um 
instrumento de difusão da cultura vigente.

Conclui-se que, na salutar busca pelo senso comum como forma de garantir um desen-
volvimento sustentável, a Igreja já mostrou que tem força suficiente para se impor contra a 
visão tecnicista absolutizante e ambientalmente predadora e pode retomar esse caminho. No 
entanto, tomando decisões equivocadas deixa de ser instrumento de transformação e torna-se 
engrenagem da cultura vigente.

O advento de um momento ímpar na Igreja Católica, com a renúncia de um papa extrema-
mente conservador, abrindo-se a sucessão anterior a sua morte, com certeza, representa a 
possibilidade de a Igreja retomar o caminho do povo e de influenciar as demais manifestações 
religiosas. No entanto, tudo depende das decisões teológicas que serão tomadas.
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Jesus e a moderna economia:  
notas sobre o conceito de externalidade

Jesus and the modern economy:  
notes on the concept of externality

Paulo Tiago Cardoso Campos1*

“Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus.  
Então se reuniram, e um deles, um doutor da Lei, perguntou-lhe,  

para experimentá-lo: ‘Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?’  
Ele respondeu: ‘Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração,  

com toda a tua alma e com todo o teu entendimento!’  
Esse é o maior e o primeiro mandamento.  

Ora, o segundo lhe é semelhante: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.  
Toda a Lei e os Profetas dependem desses dois mandamentos” 

 (Mateus 22,34-40, grifo no original).

Recebido: 06/06/2013
Aprovado: 22/08/2013

O objetivo fundamental deste texto é apresentar algumas ideias para destacar o conteúdo 
econômico contido na mensagem de Jesus, como exemplificado nos dois mandamentos acima 
– especificamente no segundo –, que estão no centro do Cristianismo. Especialmente, procu-
ra-se enfocar, sobre tal conteúdo, o conceito econômico de externalidade, algo que é central 
na moderna economia. Assim, o presente estudo reveste-se da modesta ambição de apenas 
chamar a atenção para o tema, visando a futuras discussões que aprofundem análises econô-
micas da mensagem de Jesus, especialmente se considerando que no mundo contemporâneo 
existem diversas questões envolvendo externalidades, como, por primeiro exemplo, inovações 
tecnológicas e, um segundo, diversas formas de poluição e ruído. Como veremos, o primeiro 
exemplo citado expressa uma externalidade positiva, enquanto o segundo, uma externalidade 

1 Mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor na Universidade Federal de Viço-
sa (UFV). E-mail: paulotccampos@gmail.com.
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negativa. Como as externalidades estão no coração da moderna economia, entende-se essen-
cial a compreensão desse conceito econômico para expandir a própria compreensão da men-
sagem cristã, na forma assinalada acima.

Define-se externalidade como a interferência do comportamento de uma pessoa sobre o 
bem-estar de outra(s) pessoa(s), sem que a pessoa que interfere assuma custos ou se aproprie 
de benefícios para a produção dessa interferência. Quando esta última é adversa, dizemos que 
se trata de uma externalidade negativa (como a poluição e o ruído urbano); quando é benéfi-
ca, dizemos que é uma externalidade positiva (no exemplo, a inovação tecnológica) (Mankiw, 
2007). Rosen (1995) refere-se a externalidades como efeitos externos, e para a compreensão 
de como o conceito de externalidade se desenvolveu na teoria econômica contemporânea, su-
gere-se Backhouse (2007).

O conceito de externalidade situa-se no campo teórico das falhas de mercado. Uma vez que 
se considera que as trocas de mercado alocam eficientemente os recursos econômicos, via me-
canismo de preços, tem-se que frequentemente resultados eficientes não são necessariamente 
justos, isto é, não resultam em uma distribuição de renda considerada aceitável sob o ponto 
de vista equitativo. Além disso, mesmo no âmbito da eficiência, os mercados não proveem a 
sociedade com bens públicos (outra modalidade das falhas aludidas), os quais são valorizados 
e necessários à vida social, mas que os mercados não geram de forma autônoma. É necessária 
a intervenção do setor público (governo) para sua provisão. A informação assimétrica consti-
tui uma terceira categoria de falhas de mercado, e pode ser exemplificada com o mercado de 
medicamentos: as pessoas não possuem informação suficiente para escolher consumir um 
medicamento ou outro, o que no Brasil foi remediado com a Lei dos Genéricos.

Assim, as falhas de mercado, de modo geral, e as externalidades, de forma específica, ne-
cessitam da intervenção dos governos para que sejam combatidas as externalidades negativas 
e estimuladas as positivas. Dentre estas últimas podemos citar como exemplos os efeitos da 
educação e da pesquisa científica, além da citada inovação tecnológica, uma vez que uma so-
ciedade com mais educação tende a ser mais sensível com os mais fracos e mais seguidora de 
regras (os atos de corrupção e crimes são cada vez mais condenados e rejeitados em socieda-
des educadas), as escolhas públicas via eleições tendem a ser mais rigorosas em sociedades 
educadas, e assim por diante. Esses aspectos são externalidades positivas na medida em que 
os benefícios da educação ultrapassam aqueles apropriados pela pessoa que a recebeu. Esses 
benefícios, auferidos pela própria pessoa, são representados pelo maior rendimento (salários, 
lucros) que comprovadamente pessoas com mais educação recebem. [Este e os próximos pa-
rágrafos baseiam-se em Mankiw (2007) e em Gonçalves & Guimarães (2008).]

Quanto à pesquisa científica, temos que depois de uma importante pesquisa básica ou apli-
cada ter sido concluída, o conhecimento resultante passa a fazer parte dos conhecimentos de 
que desfruta a sociedade, integrando partes de livros que são envolvidos nas escolas e uni-
versidades, e também se achando disponível para acesso pelo público. Assim, seus efeitos se 
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propagam para toda a sociedade. Como exemplos, podem-se citar pesquisas da área agronômica 
ou de saúde pública, como as que resultam em descobertas de vacinas que curam ou previnem 
doenças. Da mesma forma, a inovação tecnológica implementada por uma empresa (como um 
robô ou um sistema de produção mais eficiente) promove transbordamento tecnológico e difu-
são de conhecimentos, proporcionando que outras empresas tirem proveito disso e também im-
plementem inovações. No seu conjunto, estas últimas acabam beneficiando toda a sociedade, em 
face de seus efeitos do ponto de vista do conhecimento adicional que geram – e de sua difusão 
– e do seu efeito em termos produtivos (redução de custos e preços dos bens consumidos pela 
sociedade etc.). Assim é que tais benefícios estimulam os governos a estimularem e subsidiarem 
fortemente a educação, a pesquisa e a inovação, pois trazem externalidades positivas.

O ponto a destacar neste momento é que as externalidades positivas são produzidas num 
nível abaixo do socialmente ótimo, pois, como explicitado acima, frequentemente precisam de 
estímulos governamentais (via subsídios ou gastos públicos), enquanto as externalidades ne-
gativas o são num nível acima do socialmente ótimo. O poluidor, por exemplo, não tem incen-
tivo para não poluir, pois, da mesma forma como um produtor de bens baseados em alumínio 
gera lucro para si mesmo, também gera custos sociais (redução de bem-estar social) na forma 
de poluição. Portanto, enquanto as externalidades positivas precisam de estímulos, as negati-
vas precisam ser reduzidas via tributação ou tornando a atividade ilegal, ou outra forma, como 
os créditos de carbono – no caso da poluição.

Bem, e o que isso significa, para os fins da presente nota? Um ponto central ainda não 
destacado é que a otimização do bem-estar social, no que diz respeito às externalidades, diz 
respeito a um ajuste a que se chama internalização: no caso de um poluidor, é o caso de taxá-lo 
com um imposto sobre a poluição que produz, incorporando em seus custos privados o custo 
social que gera ao poluir, e com isso reduzindo a quantidade produzida de poluição.2 Esta últi-
ma se retrai para um nível próximo do socialmente ótimo, quando da taxação, uma vez que, na 
ausência de taxação, se esperaria que continuaria poluindo, ceteris paribus. Assim, o bem-es-
tar social aumentaria reduzindo a externalidade negativa.

No caso da externalidade positiva, ocorre o oposto: esta precisa de estímulos, muitas vezes 
vindos do governo. Com subsídios à educação, à pesquisa científica e à inovação tecnológica, o 
que o governo faz é o oposto da taxação tratada no parágrafo anterior. Ele estimula a produção 
de externalidades positivas, pois elas aumentam o bem-estar social.

Ao afirmar que se deve amar o próximo como a si mesmo, Jesus está chamando a atenção 
para um aspecto importante: “[...] o conselho era considerar os custos e benefícios de suas 
[nossas] ações nos outros, como se estes incidissem sobre si mesmos” (Gonçalves & Guima-

2 Conforme o Teorema de Coase, a resolução de externalidades negativas poderia ser feita privadamente, sem a intervenção 
do governo. Esse aspecto não nos ocupa agora, pois o objetivo aqui não é aprofundar o conceito de externalidades, e sim o de 
relacioná-lo com a mensagem de Jesus. Para aprofundar a respeito das ideias de Coase, sugere-se a leitura de Mankiw (2007) 
e de Rosen (1995).
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rães, 2008, p. 12). No jargão econômico, o mandamento referido poderia ser expresso como: 
“atribua às externalidades de seus atos o mesmo valor que você atribui aos efeitos de suas 
ações sobre si mesmo” (Gonçalves & Guimarães, 2008, p. 12).

Ora, o que Jesus está fazendo? Ele está a um só tempo alertando para a internalização au-
tônoma dos custos, isto é, sem que seja necessário o governo intervir e forçar essa internaliza-
ção, como visto acima, devem ser evitadas as externalidades negativas. Pois uma vez que a pes-
soa delibera não gerar externalidades negativas, baseado no referido mandamento, ela está 
calculando o seu custo privado como parte do custo social que geraria se agisse ao produzi-las 
(conforme última citação do parágrafo anterior). Há também um estímulo – na mensagem de 
Jesus – para que se produzam externalidades positivas, na medida em que os benefícios destas 
podem ser estendidos ao conjunto maior da sociedade, incluindo como beneficiada a própria 
pessoa que a produziu. Considerando o que afirmam os autores citados no parágrafo anterior, 
parece ser nessa linha a interpretação da mensagem de Jesus quanto ao segundo mandamento 
inicialmente colocado na presente nota.

Concluindo, o conceito econômico de externalidade, na forma tratada na presente nota, en-
contra respaldo na mensagem de Jesus. Como vimos, o segundo maior mandamento (amar ao 
próximo como a si mesmo) tem um conteúdo econômico importante, pois remete aos efeitos 
das nossas ações sobre os outros e o mundo, as quais vêm ao encontro do conceito econômico 
de externalidade. De alguma maneira tudo isso também se relaciona com o aspecto ético, de 
conduta, pois as leis e normas sociais combativas das externalidades negativas em certa me-
dida procuram suprir carências éticas dos seres humanos que não observam autonomamente 
preceitos básicos de convivência. Enquanto não houver maturidade ética para levar em conta 
os efeitos das ações humanas sobre o bem-estar dos outros, é preciso fixar regras e combater 
os comportamentos condenáveis por meio de códigos de conduta, leis e normas. Por isso, a 
presente nota procura chamar a atenção para o fato de que o mundo contemporâneo pode-
ria conter menos problemas de externalidades negativas (e contar com mais externalidades 
positivas), se as pessoas fizessem escolhas mais alinhadas ao respeito com os outros, com o 
meio ambiente e, de forma geral, com o mundo que as cerca. Como vimos, Jesus contribuiu e 
contribui muito para essas importantes escolhas.
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Prólogo a Eu e Deus

Vito Mancuso1*

Elevo-me com a mente a um ponto acima do planeta e o olho do alto, como se fosse a primeira 
vez, como quando vejo um filme e me pergunto qual é a sua mensagem. Qual é a mensagem da vida 
dos homens na terra? Com a mente lá no alto, livre dos costumeiros esquemas mentais, nua diante 
do mistério do ser, nesse momento, imagem de todo outro momento da história, olho os homens 
meus semelhantes em luta com o mistério da existência.

Vejo seres humanos que nascem e seres humanos que morrem, submetidos, como toda outra 
forma de vida, ao ciclo do devir; vejo dois jovens que se beijam e se sentem imortais, e um velho so-
zinho que ninguém mais quer e ninguém mais conhece; vejo uma mulher que me escreveu dizendo 
que sofre há muitos anos de uma paralisia sempre mais devastadora e que agora quer apenas morrer 
o mais depressa, e vejo outros seres humanos alimentados artificialmente e que respiram artificial-
mente, mas que nem por isso perderam a vontade de viver e de continuar a existir. Vejo homens que 
se apressam como formigas nos passeios das metrópoles, e outros que estão sós em lugares desertos. 
Vejo comércios sexuais de todo tipo, por amor, por dinheiro, por ruindade, por tédio ou apenas pelo 
desejo muito natural do prazer. Vejo crianças que se empanturram de comida artificial e outras que 
morrem de fome. Vejo uma mesa feita com esmero, a toalha recém-lavada, os talheres no seu lugar, 
os copos da água e do vinho, os guardanapos brancos, e uma mulher que se alegra em poder servir o 
almoço aos entes queridos. Vejo uma garota que toca Bach ao violoncelo e jovens que ouvem sons 
que não é possível definir como música, porque nada têm a ver com as Musas. Vejo lutas pelo poder, 
ditadores assassinos, terroristas igualmente assassinos, vejo que se bate e se morre pela justiça, már-
tir da liberdade. Vejo campos de concentração e campos de extermínio, lager, gulag, laogai, onde 
seres humanos são privados de toda dignidade e exterminados com a mesma atenção meticulosa e 
menosprezo soberano com que se eliminam os piolhos do cabelo, e vejo hospitais e casas de saúde 
onde seres humanos são cumulados de toda dignidade e lavados, alimentados, acariciados com a 
mesma atenção meticulosa e afeto mais delicado que se reservam aos filhos. Vejo ritos milenares e 
liturgias arcanas ao lado de blasfêmias raivosas e outras ditas assim, como se diz, “vá lá”. Vejo apro-

1 * Este texto reproduz o prólogo de Vito Mancuso para seu livro Eu e Deus: um guia para os perplexos (tradução: Jaime 
A. Clasen), a ser lançado por Paulinas Editora em 2014.
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veitadores indignos do nome de Deus, outros que são um reflexo luminoso, alguns que permanecem 
totalmente indiferentes. Vejo o bem e o mal que os homens e as mulheres são capazes de fazer e que, 
muitas vezes, é quase impossível distinguir; vejo o passar do tempo que corrói toda coisa, e o prodí-
gio de obras humanas capazes até de vencer o tempo. Vejo uma história sem sentido que se alimenta 
do sangue de seres humanos e de animais, e vejo um progresso indubitável em termos de bem-estar 
e de justiça. Vejo a beleza e a deformidade, vejo uma natureza que é mãe e, às vezes, é madrasta, um 
céu estrelado que atrai e ao mesmo tempo apavora, com o seu frio infinito.

Vejo tudo isso e muitas outras belezas e muitas outras deformidades, e me pergunto se há um 
sentido unitário nesse teatro, e qual é. Esta vida, para a qual nascemos sem saber por que, tem mil 
razões para ser uma graça e outras mil para ser uma desgraça; mas qual é a verdade? O que é uma 
graça ou uma desgraça?

Depois, vejo os meus mortos. Cada um tem os seus mortos. Avós, pais, amigos, irmãos. Há 
seres humanos a quem é dado viver a morte de um filho, e não existe dor maior. E na presença dos 
mortos, diante dos quais não se pode mentir, levanto a questão da verdade: é um bem o um mal que 
tenham existido, que tenham vivido, que tenham aparecido neste mundo? Se no fim, de qualquer 
maneira, se deve morrer, é melhor nascer ou não nascer, ter existido ou nunca ter existido, ser ou 
não ser? E me pergunto que fim eles levaram, exatamente eles, cada um diferente do outro, irrepe-
tível, com a sua voz, o seu sorriso, a luz singular dos olhos. Poderei descrever todos eles, um a um, 
os meus mortos, como cada um poderia descrever os seus, porque estão dentro de nós e ninguém 
nunca nos separará deles. Mas qual é a verdade, no fim, para mim e para eles, sobre essa vida que 
vai ninguém sabe para onde?

Responder a esta pergunta significa falar de Deus. De Deus enquanto fundamento e direção 
do ser, princípio e porto de todas as coisas. O problema, porém, é que hoje não apenas o falar, mas 
o próprio pensar Deus se tornou quase impossível, sobretudo se, falando dele ou pensando sobre 
ele, não se quer fazer isso contra o mundo ou prescindindo do mundo. Hoje o pensamento acerca de 
Deus, que ainda sobrevive, subsiste muitas vezes como contraste e inimizade para com o mundo, ou 
como sonho ou ilusão de um mundo separado, totalmente diferente do mudo real e, por isto, conso-
lador e tranquilizante. Por este motivo se percebe em todos os que pensam, não crentes, mas também 
crentes, a necessidade de “uma destruição do ídolo metafísico e imperial que trocamos por Deus”.2

Ter ao mesmo tempo um pensamento responsável acerca de Deus e um pensamento correto 
sobre o mundo hoje quase não é mais possível. Pois há quem escolhe Deus por desprezo ou, mais 
frequentemente, por medo do mundo, e há quem escolhe o mundo por desprezo ou, mais frequente-
mente, por aborrecimento de Deus. Alguns, porém, não escolhem nem um nem outro, talvez porque 
estejam privados daquela exigência radical da alma que alguém chamava de “fome e sede de justi-
ça”.

Este livro nasce da consciência da gravidade do tempo que o Ocidente está vivendo. Falo de 

2  Paolo de Benedetti, Quale Dio? Una domanda dalla storia, Brescia, Morcelliana, 1996, p. 9.
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gravidade porque toda grande civilização foi grande apenas à medida que soube alcançar a harmonia 
entre saber de Deus, ou do divino, enquanto sentido abrangente do viver, e hierarquia dos valores, e 
saber do mundo, enquanto experiência concreta da natureza e da história. Toda grande civilização se 
funda sobre a harmonia entre sentido último das coisas e experiência concreta da vida, entre síntese 
vital e vontade analítica. Por isso, uma religião imposta a uma sociedade se torna simplesmente inú-
til; e sempre por isso uma sociedade sem enraizamento na religião se torna presa do caos, é corroída 
pelo niilismo e, pior ainda, pelo comercialismo. Hoje não se cultivam mais as utopias da moderni-
dade sobre a sociedade perfeita que teria nascido da união entre a ciência e a nova política. Hoje as 
utopias morreram, mas com elas, infelizmente, parece que morreram também os ideais. Às vezes 
vem disso uma espécie de depressão coletiva da esperança e da imaginação social e, ainda pior, uma 
desconfiança de fundo acerca da humanidade em si mesma. Interpreto neste sentido o desejo dos 
homens de fugir do seu ser humano e chegar à nova fronteira do pós-humanismo. Seja o que for que 
este conceito – que alguns proferem com gélida satisfação sem se dar conta de que talvez estejam 
serrando o galho no qual estão sentados – queira exprimir, é preciso saber que a aposta no conceito 
clássico de humanism é a liberdade. Neste livro, defendo a liberdade, que é o conceito decisivo que 
está em jogo por trás do pronome pessoal Eu. Eu e Deus poderia ser intitulado, do mesmo modo, 
“A liberdade e Deus”, porque no fim o que pretendo fazer com o conjunto do meu trabalho é uma 
teologia da liberdade, da liberdade que se realiza como amor. Este livro defende a liberdade contra 
a dupla ameaça do autoritarismo religioso e do cientificismo negador do livre arbítrio. Contra quem 
quer reprimir a liberdade a partir do alto e contra quem a quer negar a partir de baixo sustento que a 
nossa riqueza irrenunciável de ser human consiste na capacidade de conseguirmos ser livres.

Este livro nasce da consciência da gravidade do momento presente e da exigência interior 
de refundar na presença das perplexidades atuais o pensamento de Deus, entendido como verdade 
da vida e do mundo. Por séculos, no Ocidente, a fundação do pensamento de Deus foi realizada 
a partir da Igreja e a partir da Bíblia. Ainda hoje, a postura dominante segue este duplo caminho, 
Igreja + Bíblia ou, no caso do protestantismo, Bíblia + Igreja. O presente volume segue um caminho 
diferente, pretende falar de Deus a partir do Eu, e pretende fazê-lo não dentro dos muros de uma 
instituição, mas no ar livre da liberdade de pensamento, na convicção de que “só os pensamentos 
que surgem em movimento têm valor”.3 O objetivo fundacional torna este livro uma obra de teologia 
fundamental no sentido próprio do termo, na medida em que tenciona refletir sobre o fundamento 
do discurso humano acerca de Deus. Mas o fato de conduzir tal trabalho teológico a partir de um Eu 
colocado ao ar livre o torna diferente, diria ecológico: um dos seus principais objetivos é fazer tábua 
rasa, segundo aquele procedimento que a escolástica denominava pars destruens.

A teologia fundamental está tradicionalmente estruturada em três grandes pilares: fé, revela-
ção, Igreja. Qual é o mais importante? É a fé, porque dela depende a aceitação da revelação e da 
Igreja. Ao dizer “fé”, remete-se, porém, não a uma dimensão apenas, mas a duas: aos conteúdos 
doutrinais cridos e ao ato pessoal do sujeito que os crê. O que é mais importante, a dimensão obje-

3  Friedrich Nietzsche, Crepúsculo dos ídolos ou como filosofar com o martelo [1888] [trad. bras.: http://www.espacoe-
tica.com.br/midia/livros/idolos.pdf, p. 5 (Sentenças e setas n. 34)].
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tiva-doutrinal ou a subjetiva-pessoal?

Como mostrarei neste livro, a postura católica oficial não deixa dúvidas: é mais importante a 
dimensão objetiva-doutrinal da fé, definida e conservada pela Igreja. Daí se segue que o fundamento 
do catolicismo (que deveria ser a fé) acaba sendo outro: é o poder eclesiástico, precisamente o pon-
tifício, com o seu Magisterium. Por isso, hoje ser católico equivale a prestar obediência ao papa. Por 
isso o status oficial da fé católica assumiu no tempo um caráter intelectualístico, bastante autoritário, 
bem pouco libertador.

Com este livro, tenciono colocar outro fundamento, muito mais íntimo, totalmente interno 
a nós mesmos, jogando o jogo da vida e do seu sentido como um encontro entre Mim e Deus. É a 
partir disto que se desenvolverá a pars construens deste trabalho, cujo núcleo central se estrutura 
sobre o sentimento do mistério que circunda a vida e sobre o “milagre” do bem (milagre entre aspas, 
porque remete ao uso kantiano do termo, como o leitor descobrirá mais adiante). O meu objetivo 
é contribuir para fazer com que a mente contemporânea possa tornar a pensar juntamente Deus e o 
mundo, Deus e Eu, como um único sumo mistério, o da geração da vida, da inteligência, da liber-
dade, do bem, do amor. É para mim a única modalidade autêntica de sermos fiéis a ambos, a Deus e 
ao mundo, e alcançarmos aquela serenidade interior que é o verdadeiro tesouro no céu, “onde nem 
a traça nem a ferrugem corroem, onde os ladrões não arrombam nem roubam”. Porque, prosseguia 
o mestre, “onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração”.
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Prefácio de Ao lado dos pobres:  
Teologia da Libertação

Josef Sayer1

Dois teólogos escreveram neste livro: o conhecido teólogo da libertação peruano Gustavo 
Gutiérrez, com mais de 76 anos de idade, e o professor muniquense de Dogmática Gerhard Lu-
dwig Müller, nomeado bispo de Regensburg em 2002. Dois teólogos oriundos de duas diferen-
tes experiências do mundo. Ao mesmo tempo, no pensamento destas duas pessoas unidas pela 
amizade (Gutiérrez concelebrou durante a ordenação episcopal de Gerhard Ludwig Müller) há 
importantes paralelos e convicções fundamentais comuns.

Pessoalmente, encontrei-me com Gustavo Gutiérrez pela primeira vez em 1978, por oca-
sião de uma entrevista. Tive uma dupla impressão: eis uma pessoa que lida apaixonadamente 
com a pergunta: “Como se pode falar do amor de Deus perante a miséria dos pobres e a injus-
tiça do mundo?”. Desde então, esta pergunta fundamental da Teologia da Libertação me tem 
acompanhado também. E a segunda impressão: uma entrevista é um método impróprio para 
um encontro com Gustavo Gutiérrez. Durante meu trabalho posterior no Peru, tive diversas 
ocasiões de conhecer Gutiérrez em conferências e cursos, celebrações litúrgicas e no meio 
dos pobres. A proximidade em relação aos pobres caracteriza-o: ao lado de – ou mais acerta-
damente se deveria dizer: justamente por causa de – sua atividade teológica, ele era também 
padre em uma favela. Assim, em suas reflexões teológicas, ele sempre surpreende com exem-
plos tirados dessa práxis. Uma prova: “Uma senhora da favela ensinou-me que o contrário de 
‘alegria’ não é o ‘sofrimento’, mas a melancolia. Quem cai na melancolia, já não vê nenhum fu-
turo, não tem esperança alguma. O povo sofredor, os pobres têm esperança, e suas celebrações 
litúrgicas são cheias de beleza, esperança e alegria. Pobres celebram festas cheias de alegria”.

Gutiérrez ressalta sempre de novo quanto ele aprende com os pobres, vendo neles real-
mente sujeitos. A vida deles não o deixam em paz desde seu retorno do Peru à Europa. Sua 
particular habilidade para a percepção e análise da realidade social e das condições de vida 
dos pobres foi também o que o fez tornar-se “pai da Teologia da Libertação”: em 1968, ele 
devia fazer uma conferência – correspondente ao espírito do tempo daquela ocasião – sobre a 
“Teologia do Desenvolvimento”. Modificando o tema a partir de sua visão, Gutiérrez moldou a 

1 Este texto é o Prefácio da obra de Gustavo Gutiérrez & Gerhard Ludwig Müller: Ao lado dos pobres: Teologia da Libertação 
(Paulinas Editora, no prelo). O Prof. Dr. Josef Sayer, autor do prefácio, é presidente da Obra Assistencial Misereor.
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conferência para “Teologia da Libertação”. Posteriormente, ele expandiu as ideias fundamen-
tais da exposição em um livro de mesmo nome e, no decorrer dos anos, criou uma obra cientí-
fica que fez história na teologia.

Para muitas pessoas, ela representa uma das mais inovadoras iniciativas teológicas do sé-
culo XX. Como toda “nova” teologia, também a Teologia da Libertação precisou prestar contas 
a si mesma e à Igreja de quanto nela são reconhecíveis e atuantes os elementos essenciais da 
tradição cristã. A Teologia da Libertação ofereceu essa prova não por último através das obras 
de Gutiérrez, nas quais o compromisso com os pobres se liga a profundas espiritualidades e 
místicas católicas – no melhor sentido. A importância epocal da Teologia da Libertação consis-
te em que ela ajudou a Igreja a redescobrir o empenho pela justiça e o anúncio abrangente da 
boa-nova com os pobres e especialmente através deles como um de seus imperativos substan-
ciais. As intuições centrais da Teologia da Libertação – a reflexão sobre o crescente abismo en-
tre pobres e ricos, as estruturas de pecado e a opção preferencial de Deus pelos pobres – foram 
particularmente frutuosas na doutrina e no anúncio do Papa João Paulo II. Quando alguém de-
monstra a Gustavo Gutiérrez que a Teologia da Libertação já não é praticamente mencionada, 
que ela teria deixado para trás seus melhores tempos, o teólogo peruano responde sorridente 
que alguém fala sempre de novo dela, até mesmo o próprio papa, quando se empenha inces-
santemente pela opção preferencial pelos pobres e por seus direitos. Ele não se importa com 
o nome “Teologia da Libertação”. Gustavo Gutiérrez enfatiza isso repetidamente. Importa-lhe a 
realidade vital dos pobres. Enquanto esta for, como sempre, má e deplorável – literalmente –, 
as preocupações da Teologia da Libertação conservam-se vivas.

Nesse sentido, a Teologia da Libertação, a miúdo dada como morta por partes interessadas, 
encontra-se ainda bem no começo de um longo caminho. Em sua história atual, de cerca de 35 
anos, ele tem a mostrar – acima de tudo na Igreja Católica Latino-americana, mas não somente 
ali – consideráveis conquistas. Em 1968, os bispos da América Latina reuniram-se na cidade 
colombiana de Medellín. Essa assembleia vale como o momento oficial do nascimento de um 
movimento que hauriu do Evangelho não somente o ditame do auxílio caritativo para os po-
bres, mas também de realizações concretas transformadoras da sociedade.

A pobreza e a injustiça espalhadas por este continente “católico” – bem como além dele 
– certamente estão longe de ser superadas, mas no interior da teologia e da Igreja a postura 
diante da pobreza e da miséria mudou decisivamente. A Igreja e a teologia conscientizaram-se 
de que o crescente abismo entre pobres e ricos não representa apenas uma consequência mais 
ou menos casual de circunstâncias econômicas e sociais, mas é expressão de pecado estrutu-
ral, que contradiz a ordem da criação; em última análise, uma blasfêmia. A existência da pobre-
za e da injustiça não é simplesmente uma questão ético-social ao lado de outras. Ao contrário, 
a Teologia da Libertação deixa claro que, com isso, encontra-se em jogo a pergunta por Deus 
mesmo. Por conseguinte, trata-se não somente do sétimo mandamento, mas também, e em 
primeira linha, do primeiro. A pretensão absolutista do deus mercado, que domina os interes-
ses vitais fundamentais de grande parte da humanidade, está em contradição com a confissão 
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de um único Senhor do mundo e da história, o qual se mostrou e provou ser aquele que toma 
o partido dos pobres e dos excluídos.

Gustavo Gutiérrez fundou uma teologia que toma como ponto de partida a experiência dos 
pobres com Deus e da “experiência de Deus” com os pobres: como se pode fazer do amor de 
Deus perante a miséria dos pobres? Como fica a esperança dos pobres? Nos trabalhos teológi-
cos de Gustavo Gutiérrez espelha-se o pensar sobre – mas também dos – pobres do Peru e do 
mundo afora, sobre seu passando, seu presente e seu futuro. Essa reflexão sobre a frequente 
injustiça e miséria dos pobres poderia indubitavelmente levar à depressão, até mesmo ao de-
sespero, caso os próprios pobres não compreendessem seu passado, seu presente, acima de 
tudo, porém, seu futuro à luz de sua fé em Deus – e se eles não experimentassem Deus como 
um Deus que está ao lado deles. Gustavo Gutiérrez passou essa esperança dos pobres para a 
teologia e transformou-a em uma linguagem sistemático-teológica. Desse modo, fez-nos com-
preender que os pobres têm um futuro, não, certamente, porque eles seriam “moralmente” 
bons ou em razão de seus méritos ou capacidades, mas porque Deus é bom e quer assim. Em 
Jesus Cristo, ele retratou sua opção preferencial por eles.

Gerhard Ludwig Müller conheceu Gustavo Gutiérrez pessoalmente em 1988, justamente 
por ocasião de um seminário teológico de cinco semanas para professores de teologia de lín-
gua alemã, no Peru. Após intensiva preparação comum e familiarização com a obra teológica 
de Gustavo Gutiérrez, estes professores chegaram ao Peru, mergulharam nas realidades sociais 
e pastorais das paróquias das favelas, até as comunidades camponesas nos Andes peruanos. 
Depois de outra fase intensiva da reflexão teológica dessa experiência prática, seguiu-se uma 
semana de oficina intensiva com Gustavo Gutiérrez em Lima. Esses dias inteiros de discussão 
teológica com Gustavo Gutiérrez constituíram não só o fundamento de um relacionamento e 
de uma amizade duradoura entre ambos os teólogos, mas abriram também uma dedicação de 
Müller à Igreja e à teologia da América Latina. O que é altamente incomum para um professor 
de uma universidade alemã, tornou-se para ele uma repetidamente natural: durante uma série 
de 15 anos, ele passou de seis a oito semanas de seu tempo livre de aulas na América Latina, 
ensinou em diversos seminários diocesanos, principalmente em Cuzco, no Peru, deu cursos de 
verão para candidatos ao sacerdócio e – o que deve ser especialmente enfatizado – ele conhe-
ceu, de forma direta, a realidade vital dos pobres. Ocasionalmente, Dom Müller passava sema-
nas em paróquias de camponeses entre 3.000 e 4.300 metros de altura, compartilhava a vida 
dura e cheia de privações desses pobres, visitava, também, por íngremes caminhos monta-
nhescos as mais remotas aldeias e dormia no chão batido das casas de barro dos camponeses.

Fazer teologia latino-americana, no sentido da Teologia da Libertação, significa apreender 
a realidade vital dos pobres e fazer dela o ponto de referência da reflexão teológica. De algum 
modo, fazer teologia significa unir intimamente fé e vida. Aqui, Müller aplica de modo concre-
to o que ele havia discutido com Gutiérrez em muitos encontros. Sua origem de uma família 
de trabalhadores, que teve de suportar as privações do período do pós-guerra, ajudou Müller 
a expor-se de modo tão consequente à realidade vital dos pobres. Em diversas conferências na 
Europa e em uma série de escritos, Müller propugnou por melhor compreensão da Igreja e da 
teologia latino-americana, especialmente pela teologia tal como Gustavo Gutiérrez desenvolvia.
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Se a Teologia da Libertação, tal como Gutiérrez a ensina, por razões óbvias, refere-se a si-
tuações e fatos da América Latina, ao mesmo tempo, porém, ela deixa fundamentalmente claro 
– em suas publicações sobre o tema, Müller sempre procurar demonstrar isso – que a Igreja, 
em toda parte no mundo, não deve apenas reportar-se a si mesma, interessar-se somente por 
seus próprios adeptos. Ela tem um compromisso com toda a humanidade e com a sociedade 
concreta na qual ela vive e existe. Ser cristão implica sempre engajar-se pelos direitos funda-
mentais políticos, econômicos, sociais e culturais do ser humano e por sua dignidade como 
filho de Deus – e com isso, por uma sociedade humana.

O presente livro Ao lado dos pobres: Teologia da Libertação é o fruto da reflexão dos dois 
teólogos, Gutiérrez e Müller. Ele esclarece o papel da Igreja e da teologia na época de uma glo-
balização de estilo neoliberal, fixada unilateralmente no aspecto econômico. Com a queda da 
cortina de ferro e a derrocada das ditaduras comunistas, muitos profetizaram a vitória defini-
tiva do capitalismo. Contudo, essa abrangente globalização unilateralmente econômica deve 
ser iluminada e avaliada à luz dos princípios da justiça social, conforme João Paulo II, em seu 
ensinamento social e em diversos discursos em suas viagens não se cansa de sublinhar. Nesse 
contexto, deve-se atentar especialmente para a opção preferencial pelos pobres e a análise da 
realidade à luz da Bíblia. Nisto se fundamenta o princípio de uma teologia cristã hodierna da 
libertação. Gutiérrez esclarece isso de modo especial em seu substancial artigo “Onde dormi-
rão os pobres?”, que ele expôs no quadro de um colóquio teológico de três dias com pequeno 
círculo de amigos, na presença do Cardeal Ratzinger, o prefeito da Sagrada Congregação para 
a Doutrina da Fé. No livro Sal da terra, o Cardeal Ratzinger responde explicitamente a Gustavo 
Gutiérrez: “Entramos em diálogo com ele – algo que também conduzi, em parte, pessoalmente 
– e nisso chegamos a um entendimento cada vez melhor. Isto nos ajudou a compreendê-lo, e 
ele, por outro lado, percebendo a unilateralidade de sua obra, continuou a desenvolvê-la em 
uma forma de ‘teologia de libertação’ apropriada e capaz de integração”.

Este livro indaga pela importância da Teologia da Libertação para a teologia atual como um 
todo e para a vida eclesial hodierna, e considera a Teologia da Libertação como tarefa eclesial 
necessária e integral. Em sua “mensagem ao mundo”, pouco antes do começo do Concílio Vati-
cano II, o Papa João XXIII falava da Igreja como “especialmente Igreja dos pobres”. Os primei-
ros frutos dessas exortações foram as constituições conciliares “Lumen Gentium” e “Gaudium 
et Spes”. Mais adiante, esses estímulos fundamentais – também sociais – do Concílio conti-
nuaram a produz efeitos na Teologia da Libertação da Igreja na América Latina. E enquanto 
houver a abismal injustiça, bem como as doenças que levam à morte dos pobres, porque não 
são tratadas como resultantes da injustiça, e outras desigualdades na figura de mais de 830 
milhões de famintos pelo mundo afora, apesar de uma riqueza como jamais se viu, e também 
doença e discriminação, deve haver e haverá também a Teologia da Libertação, pois Deus, em 
Jesus, libertou-nos para a liberdade (cf. Gl 5,1).
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