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APRESENTAÇÃO 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424262-0  

 

 O livro “Experiências religiosas e problemas teológicos” oferece aos leitores o 

resultado de pesquisas em curso no Programa de Pós-Graduação em Teologia da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). As pesquisas são uma 

explicitação de experiências teórico-práticas dos discentes em sua inserção social e 

comunitária. Em uma instigante dialética entre prática-teoria e teoria-prática, os 

textos deixam emergir, na primeira parte, as experiências religiosas em contextos de 

práticas sacramentais eclesiais e culturais plurais, que desafiam a pensar novas 

práticas de aproximação entre fé e cultura; na segunda parte, o tratamento dos 

problemas teológicas clássicos e emergentes propõe uma atualização dos mesmos em 

leituras interagindo com outras áreas em interface compreensiva da fé e a realidade.  

  

I. Experiências religiosas e encontro cultural 

 

Alcione Carvalho da Silva, em “A pedagogia da linguagem na ação 

evangelizadora cristã no processo do discipulado”, aborda a evangelização da igreja 

católica e os ritos de iniciação à vida cristã. Atualmente, emergem problemas e desafios 

para a fé, tais como o seguimento cristão; a manutenção do vínculo relacional de 

pertença à comunidade enquanto garantia de seguimento e prática dos sacramentos 

iniciais. O estudo centra-se em pesquisa sobre documentos da igreja católica em 

contexto social e religioso. Analisa-se a linguagem e as implicações para a ação do 

discípulo, o seguimento e vivência em uma perspectiva pedagógica e pastoral. 

Explicitam-se conceitos fundamentais como fé, comunidade, seguimento, anúncio e 

discipulado. Reflete-se numa ótica teológico-pastoral, a fim de enfrentarmos as novas 

linguagens e tendências atuais, numa perspectiva de esperança como força contínua 

na prática discipular. 

Ana Paula Reis da Costa, em “Cristologia, potencial pastoral e cuidado” a partir 

das reflexões da Cristologia, em diálogo com a realidade pastoral atual, sumariza o 

aprendizado adquirido no tema “Do Jesus Histórico ao Cristo Professado em nossa 

Realidade”, e exemplifica o relato de uma experiência pastoral nascida e desenvolvida 

simultaneamente às aulas. 
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Charles Wilner, em “A morte: De uma visão geral da concepção cristã às crenças 

haitianas”, trabalha o tema da morte, desde uma visão geral da concepção cristã, às 

crenças populares haitianas. Compreende três partes: primeiro, apresenta uma visão 

geral sobre morte; segundo, trata da visão cristã sobre a morte; e, por fim, apresenta 

uma visão das crenças haitianas sobre a morte. Assim, apresenta a visão escatológica 

cristã sobre a morte e posiciona cada doutrina em seu determinado lugar. 

Jonas Emerim Velho, em “A linguagem da homilia na exortação Evangelii 

Gaudium e a contribuição da hermenêutica bíblica de Paul Ricoeur”, afirma que a 

Exortação Evangelii Gaudium, que trata do anúncio do Evangelho no mundo atual, 

pede que haja na homilia uma linguagem que exprima o coração do Evangelho. Para 

cumprir tal tarefa, a homilia deve servir-se de uma hermenêutica bíblica que lhe ajude 

a encontrar o núcleo da mensagem dos textos bíblicos. Apresentam-se alguns 

elementos da teoria hermenêutica de Paul Ricoeur, e por fim apontamentos práticos 

para a linguagem da homilia segundo a Evangelii Gaudium. Espera-se que a teoria 

ricoeuriana possa ajudar na exegese bíblica para que a pregação da Palavra de Deus 

cumpra sua missão no contexto hodierno. 

Pedro Francisco Simone, em “A mediação do ‘sacerdote tradicional’ e do 

presbítero católico  nas orações pelos defuntos no contexto dos Vatshwa da Igreja em 

Moçambique”, aborda um problema que emerge da experiência pastoral. O tema 

engloba de modo transversal as áreas das religiões tradicionais Africanas e da Teologia 

Católica na dimensão litúrgico-sacramental e na dimensão do sacramento da Ordem. 

O objetivo é descrever o ministério presbiteral no meio da comunidade cristã, como 

pessoa que tem a função de mediação nas orações pelos falecidos. Apresenta-se uma 

breve descrição da mediação do “sacerdote tradicional” no rito das exéquias no 

contexto dos vatshwa. O “sacerdote tradicional” é um membro do clã, reconhecido e 

respeitado para presidir às cerimônias tradicionais e na invocação dos antepassados. 

Esta pessoa não é, necessariamente, batizada para assumir a função de mediação.  Na 

teologia cristã católica existe, de um lado, a figura do presbítero, que, pela ordenação 

sacramental, foi ungido para agir em nome de Cristo, como intermediário e intercessor 

entre Deus e os seres humanos. De outro, o “sacerdote tradicional” faz a função 

mediadora com os antepassados. Nossa pesquisa mostra a semelhança e a diferença 

entre o “sacerdote tradicional” e o presbítero da igreja católica. 



 

 

II. Problemas teológicos e leituras interdisciplinares 

 

Aodomar José Wandscher, em “Limites da leitura fundamentalista da Bíblia”, 

trata dos processos de globalização e as diversas implicações para as religiões 

monoteístas, entre as quais uma crescente tendência ao fundamentalismo numa 

perspectiva mundial. Ele analisa o fenômeno do fundamentalismo como resposta ao 

pluralismo contemporâneo, bem como sua expressão nas religiões monoteístas, 

especialmente na Igreja Católica, que, apesar de não ser a religião do livro, pode 

pautar-se numa leitura fundamentalista da Bíblia. Primeiramente, se abordará o 

fundamentalismo como um fenômeno global, resposta aos encontros sociais e 

culturais vigentes. Após, proceder-se-á com um olhar sobre o modo como as religiões 

monoteístas contemplam seus livros, especialmente seu espectro na Igreja Católica. 

Por fim, se fará uma análise da leitura fundamentalista da Bíblia no catolicismo como 

fator que impede o diálogo e favorece leituras acríticas das Sagradas Escrituras. O 

Concílio Ecumênico Vaticano II colocou novamente a Bíblia nas mãos dos fiéis 

católicos e incentivou largamente sua leitura. Entretanto, não basta facilitar o acesso à 

Bíblia, se faz necessário dar instrumentos de compreensão e chaves de interpretação 

para que ela possa ser lida e crida dentro do conjunto de toda a Revelação cristã, a 

partir de uma hermenêutica que tenha diante de si a história e a crítica dos textos 

sagrados. 

Cristian Fabiani, em “A hermenêutica como um pressuposto para a teologia 

atual”, constata que diante do pluralismo religioso, dos fundamentalismos existentes, 

da compreensão do ser humano e do contexto social, sobretudo da segunda metade do 

século XX e início do século XXI, a teologia sentiu a necessidade de encontrar uma 

nova metodologia para melhor responder os desafios antropológicos e teológicos 

apresentados. Instigados pelas proposições do Concílio Vaticano II, os teólogos foram 

desafiados a fazer teologia a partir da experiência histórica contemporânea sem 

esquecer do fundamento teológico cristão que é a Ressurreição de Jesus Cristo: um 

acontecimento do passado, mas numa realidade sempre atual e futura. Um dos 

grandes teólogos que se destacou, pela sua preocupação com a nova linguagem 

teológica, foi Claude Geffré, que, na hermenêutica, encontrou um espaço propício para 

tal atividade. A partir dessa proposição, tem-se o intento de apresentar, neste artigo, 



três momentos: dois introdutórios, a saber, a reviravolta pragmático-linguística na 

passagem da Modernidade para a Contemporaneidade da tradição filosófica e a 

necessidade de uma nova linguagem para a teologia; e um momento final, com a 

reviravolta metodológica na teologia baseada na hermenêutica e na sua importância 

para a atualidade. 

Diego dos Santos Wingert, em “Monarquianismo dinâmico e modalista: uma 

análise sobre o desenvolvimento da linguagem trinitária”, apresenta as pesquisas do 

Dr. John Norman Davidson Kelly, sintetizadas em sua obra denominada: Patrística: 

origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã, publicada no Brasil em 

1994 pela editora Vida Nova, onde apresenta com clareza a proposta linguística que 

este trabalho procura orientar em seu objetivo científico. Partindo desta publicação, o 

autor procura inicialmente tratar de forma direta e pontual a significativa questão da 

relação linguística em um específico caso teológico e histórico, onde o movimento 

monarquianista – e suas variações doutrinais – do final do Século II e início do Século 

III são o mote em questão. O restante do texto trata de forma concreta do fenômeno 

ocorrido nos últimos séculos de nossa história (a partir do Século XIX), relacionado às 

deficiências encontradas no uso das terminologias antigas. Por fim, aborda-se a “nova 

roupagem” linguística que revestiu o antigo movimento monarquianista; neste 

contexto, os dois novos termos: “modalista” e “dinâmico”, são analisados e definidos 

através dos novos pressupostos que a linguagem moderna os delegou. 

Eliseu Lucas Alves de Oliveira, em “Mito, religião e sentido da vida: o mito como 

organizador de sentido a partir de Mircea Eliade, Sigmund Freud e Peter Berger”, 

apresenta uma reflexão sobre a capacidade do mito, dentro da proposta da religião, de 

dar e criar sentido para as sociedades e para os indivíduos, bem como sua natural 

ambiguidade de alienar os sujeitos que podem entender que os mitos organizam o 

mundo a partir de uma ação divina, tirando a responsabilidade humana, mas também 

de que o mito, entendido nas tradições como a judaico-cristã, é capaz de dar 

responsabilidade ao ser humano dotado de liberdade diante do seu criador. 

Joel Sávio, em “Ciberespaço, linguagem religiosa e teologia: um novo discurso 

para um novo areópago”, apresenta uma reflexão sobre o uso da linguagem religiosa 

num dos lugares mais dinâmicos e controversos do tempo presente: o ciberespaço.  O 

texto é baseado no testemunho bíblico do discurso do Apóstolo Paulo no Areópago de 

Atenas.  A partir desse estudo, apresenta os elementos basilares para um adequado 



 

diálogo no ambiente virtual, objetando que seja eficaz e fidedigna a mensagem 

enviada. 

Luiz Maria de Barros Coelho Neto, em “O discurso sobre Deus na analogia entis 

e a contemplação como linguagem na teologia da cruz”, se debruça sobre os limites do 

que é possível dizer sobre a identidade e os predicados de Deus em linguagem humana. 

Afirma a contribuição do discurso analógico sobre Deus, tomando como exemplo a 

analogia entis de Tomás de Aquino, para expressar certa proporcionalidade do 

Criador com suas criaturas. Ao mesmo tempo, apresenta alguns de seus limites para 

falar sobre a identidade mais profunda de Deus, inefável em si mesmo, mas revelado 

de modo todo próprio a partir da linguagem da teologia da cruz, marcada pela 

contemplação e pelo silêncio que comunica. Contribuirá nesse percurso a análise de 

textos de síntese sobre a analogia entis e argumentações advindas de dois autores 

vinculados à teologia da cruz: Jürgen Moltmann e Edith Stein. Afirma que o dado 

revelado por Deus e captado a partir da racionalidade humana precisa ser conjugado 

com o dado revelado na cruz para tocar a identidade de Deus. Na primeira parte 

discorre sobre a teologia como discurso sobre Deus e volta-se para a analogia entis, 

passando em seguida a versar sobre a linguagem da teologia da cruz. Por fim, realiza-

se uma síntese estabelecendo alguns dos limites da própria linguagem, da teologia 

ocidental clássica e a complementariedade da teologia da cruz. 

Nosso desejo é que os capítulos desse livro permitam o aprofundamento e a 

leitura crítica das práticas e experiências religiosas, a fim de enfrentarmos os desafios 

crescentes dos cenários local e mundial, iluminados pela racionalidade da experiência 

da fé. 

 

Agemir Bavaresco. 

 Diego dos Santos Wingert. 

 Rogel E. de Oliveira. 

 Organizadores. 
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1. A PEDAGOGIA DA LINGUAGEM NA AÇÃO EVANGELIZADORA 

CRISTÃ NO PROCESSO DO DISCIPULADO1 

 
 

 
https://doi.org/10.36592/9786587424262-1  

Alcione Carvalho da Silva 2 

 

INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa bibliográfica quer apontar caminhos para uma experiência 

pastoral renovada, incluindo questões reflexivas sobre linguagem e discipulado. 

Conhecedores da situação social, mudanças antropológicas que envolvem a atualidade, 

somos chamados a reavaliar a forma ou a pedagogia que estamos usando na formação 

e conhecimento de nossa fé e como instigarmos famílias, jovens e crianças a 

vivenciarem em comunidade cristã aquilo que os sacramentos suscitam como frutos 

de uma evangelização coerente. 

Desse modo, propomos uma reflexão teológica pastoral embasada no espírito 

do seguimento cristão na modernidade, que vem sofrendo as consequências das 

grandes transformações ocorridas neste século, como o individualismo, hedonismo, 

cultura midiática e virtual, bem como o sincretismo religioso e globalização. Essas 

mudanças já foram ressaltadas como “mudança de época e novos desafios para 

catequese”3. Queremos dar ênfase ao empenho que a Igreja vem realizando a fim de 

saber conduzir todas essas inovações, segundo o espírito cristão que quer ver nossas 

atitudes reais, diante dos quadros sociais que vivemos hoje, como injustiça e falta de 

entrosamento e envolvimento entre os membros da comunidade. 

Diante dessas considerações, refletimos sobre como enfrentar o problema da 

linguagem na transmissão da fé e sua exigência intrínseca de vida comunitária e 

testemunho social num contexto de crise e fragmentação. 

                                                     
1 O referido texto em sua integralidade, é parte de uma publicação já editada e disponibilizada pela 
Revista Opinião Filosófica na seguinte descrição: Vol. 11, n. Ed. Esp. 1 (2020) – Dossiê: Teologia & 
Linguagem: https://opiniaofilosofica.org/index.php/opiniaofilosofica/article/view/979 
2  Doutorando em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS). O presente trabalho foi realizado com apoio do Programa de Suporte à Pós-Graduação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) E-mail: 
nonesilva976@gmail.com 
3  COMISSÃO EPISCOPAL PASTORAL PARA A ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICO, Itinerário 
Catequético. Iniciação à vida cristã – um processo de inspiração catecumenal, 2017, p.25 a 33. 
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Para elaborarmos esta pesquisa, usamos alguns documentos da Igreja Católica, 

dados eletrônicos de diferentes sites, obras bibliográficas e o artigo 4  publicado na 

Revista Eclesiástica Brasileira do professor Dr. Fr. Susin5, que foi para nós a fonte 

inspiradora para realização desta pesquisa.  

Desse modo, o trabalho desenvolve-se em três itens. O primeiro situa-nos 

dentro do contexto social de modo a tomarmos consciência sobre algumas das 

situações sociais e como a Igreja aponta saídas diante das crises de fé e vivências. Para 

o segundo item, seguimos com uma revisitação nos ideais cristãos e uma breve 

hermenêutica bíblica e dos ensinamentos que a Igreja traz, seguindo os ensinamentos 

do magistério e da tradição. Já o terceiro item procura trazer algumas respostas aos 

questionamentos levantados no decorrer do trabalho, focalizando no dom da 

esperança como aliada para vencer os desafios que o tempo impõe-nos. 

 

REPRIMENDA PRELIMINAR 

 

A Igreja no Brasil vem, de modo especial, nestes últimos anos, indagando-se 

sobre o método como a formação catequética vem acontecendo em nossas 

comunidades de fé. Dentro dessa temática, já tivemos contato com vários 

documentos6, artigos, estudos, planos que focalizam e procuram dinamizar este tema. 

Percebemos que é um tema difícil de ser desenvolvido na vida prática, pois a linguagem 

cristã vem enfrentando barreiras para tornar-se uma prática que realmente atinja com 

profundo entusiasmo e força evangélica transformadora no cotidiano das novas 

gerações, onde assumir a fé e anunciar tornou-se algo problemático e desafiador. 

A pedagogia é uma ciência que se justifica em tratar-se da educação e formação 

das crianças e jovens com métodos em que possa ocorrer a adaptação recíproca de cada 

                                                     
4  SUSIN Luiz Carlos, O "calcanhar de Aquiles" da iniciação à vida cristã. In: Revista Eclesiástica 
Brasileira (REB), vol. 79, n. 312 (Jan./Abr.) 2019, p.34-59. 
5 Professor na PUCRS desde 1975, com algumas licenças para estudos e docência em Roma e um pós-
doutorado em Washington. Seu doutorado com o pensamento de E. Lévinas significou uma interface 
entre Filosofia e Teologia, através da Antropologia, com o método fenomenológico. Mais tarde, outro 
autor, René Girard, com quem realizou seminário.  Atualmente, tem o encargo de Secretário Geral do 
Fórum Mundial de Teologia e Libertação, ligado ao Fórum Social Mundial, e membro do Comitê 
Científico da Revista Internacional de Teologia CONCILIUM. Membro da Equipe de Reflexão Teológica 
da Conferência dos Religiosos do Brasil. Frade capuchinho.  
6  Documentos lançados pela CNBB, como o Catequese Renovada em 1983; Diretório Nacional de 
Catequese; Itinerário Catequético, Iniciação à vida cristã – um processo de inspiração catecumenal Cf: 
https://soucatequista.com.br/documentos-sobre-a-catequese-da-igreja-no-brasil.html  
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indivíduo na construção de seu conhecimento e, assim, podemos utiliza-la de modo 

adequado para colhermos frutos dentro da área da evangelização e conhecimento da 

igreja que traz em si o conhecimento Bíblico, a Sagrada Tradição e o Magistério. 

Com o advento da modernidade, percebe-se que tudo passa por uma reavaliação 

e atualização no tempo presente. É questionado e posto à prova tudo o que se relaciona 

com usos, costumes, valores e tradições vividas pela humanidade que, no decorrer 

deste artigo, não iremos polemizar, pois, assim, iríamos além do seu eixo central, no 

entanto, precisamos nos conscientizar que toda essa reviravolta científica, tecnológica, 

social, hermenêutica e linguística, entre outros aspectos, afeta a missão 

evangelizadora. 

 

EXPONDO UMA PROBLEMÁTICA PARADOXAL MODERNA 

 

A Igreja sempre foi um lugar de anúncio, de usar a linguagem como testemunho 

e epistemologicamente trazer presente o conhecimento sobre Deus, segundo uma 

tradição e caminhando em conformidade com o magistério católico. Podemos 

comprovar toda essa pedagogia ao visitarmos filósofos, teólogos, os santos padres e 

tudo o que se definiu até o momento no decorrer dos concílios que foram vários no 

decorrer da história da Igreja. Na obra Dogma e Anúncio, de Ratzinger, somos levados 

a refletir sobre como tudo hoje está sendo anunciado e vivenciado pela Igreja. Assim 

sendo, afirma-nos:  

 
Com efeito, parece-me que se pode encontrar uma resposta melhor do que a de 
uma teologia da comunidade tão desesperada como a que acabamos de conhecer, 
justamente se considerarmos mais exata e cuidadosamente do que se dá em tais 
afirmações a realidade de ‘comunidade’ ao redor da qual aqui tudo gira; não há 
dúvida de que então também devemos estar prontos a aceitar a complicação da 
realidade, que não pode ser captada em fórmulas baratas. Uma comunidade só 
será comunidade da Igreja, uma grandeza de relevância superior a uma grandeza 
de relevância superior a um associacionismo particular, se não for autônoma, 
fechada em si. [...]. Mas só na medida em que na mudança dos experimentos 
intelectuais e na oposição das opiniões individuais é portadora da permanência e 
lugar do que é comum, na medida em que atua na força do Espírito Santo, o qual, 
sem dúvida, nisto se serve de suposições absolutamente naturais do 
comportamento humano7. 

 

                                                     
7 RATZINGER, Joseph, Dogma e anúncio, p.35. 
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Dessa forma, o trabalho que ora apresentamos, com a temática a pedagogia da 

linguagem na ação evangelizadora cristã no processo do discipulado, visa a instigar-

nos a ampliarmos nosso olhar e método na formação da fé das crianças e jovens, bem 

como das famílias constituídas sob a influência da era moderna e seus dinamismos. 

Mas não iremos descrevê-los detalhadamente no momento. Deixamos como sugestão 

para o leitor aprofundar o tema visitando obras que o relatam, documentos do Concílio 

Vaticano II, de modo especial a Lumem Gentium; Gaudium et Spes, Ad Gentes, 

Dignitatis humanae e as exortações do nosso atual Papa Francisco, como a Evangelii 

Gaudium, pois é um modo de nos recolocarmos inseridos nessa temática e agirmos 

concretamente para nos atualizar e avaliar nossa ação cristã. 

Para isso, somos chamados a ter diante de nosso olhar a imagem das primeiras 

comunidades cristãs, para que, assim, a Igreja possa sempre voltar-se ao essencial que 

é a prática comunitária, a qual vai além do puro formalismo doutrinário e busca dos 

sacramentos em si, sem a responsabilização a priori que se envolve, como a prática da 

justiça, local da caridade, do cuidado, da dignidade. Lógico que tudo isso se vê ao 

estudarmos a doutrina cristã, mas nossa linguagem precisa fazer que seja demonstrado 

na ação concreta, nas experiências observadas em nossa sociedade. 

Hoje vivemos uma realidade em nossas comunidades que trazem a essência 

cristã, ou seja, estar reunidos em torno da fé, da vivência e práticas sociais, muito 

esfaceladas entre os membros dessa mesma comunidade. Destacamos a imagem do 

surgimento das primeiras comunidades cristãs relatadas em Atos dos Apóstolos (Cf: 

At4,32), “A multidão dos fiéis tinha uma só alma e um só coração”. 

Hermeneuticamente, percebemos que, na origem, a unidade era algo real, intenso, que 

formava esta igreja nascente. Não podemos generalizar e afirmar que hoje não há mais 

verdadeiras comunidades, que não há unidade entre os cristãos, pelo contrário, se não 

houvesse, teríamos de ter excluído do vocabulário atual a palavra “Igreja”, temos, sim, 

de reconhecer que somos membros do corpo de Cristo, que hoje continua se 

manifestando na sua forma de ser Igreja, embora, como já salientamos, de modo que 

diverge da imagem original. Precisamos entender que: “Por igreja queremos dizer 

tanto o corpo local quanto o universal de Cristo. Ela serve como antidoto tanto contra 

o individualismo quanto contra o tribalismo”8. A Igreja é um local privilegiado, onde 

                                                     
8 KLEIN, Willian W. BLOMBERG, Craig L. HUBBARD, Robert Jr., Introdução à interpretação bíblica, 
p.256 
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podemos ouvir a Palavra de Deus, a qual é atualizada aos nossos tempos, os 

ensinamentos cristãos e exercitar na prática o que a Palavra move-nos conforme Cristo 

revelou-nos.  

A realidade em que estamos inseridos, em que a Igreja está sendo chamada a 

dar testemunho e cultivar a fé, é uma realidade nova, com desafios novos, porque não 

só aconteceram mudanças na rotina diária do ser humano, como no modo de pensar e 

de estabelecer relações entre nós nessa época. Isso afeta desde o conhecimento e a 

busca sobre Deus, como no modo de cuidarmos da comunidade e como vemos nossos 

semelhantes, principalmente diante dos desafios da fome, miséria, saúde, desemprego 

entre outras realidades também desafiadoras como o sincretismo religioso, 

individualismo, globalização, liquidez, virtualismo, cultura midiática. Algo que nos 

preocupa, fruto da tecnologia talvez, é a relação virtual que vem ganhando espaço e 

destruindo com as verdadeiras relações, segundo os moldes antropológicos cristãos. 

Outro ponto que segue forte dentro da realidade atual é o hedonismo, que já foi 

destacado pelo episcopado brasileiro, pois  

 
o corpo, a saúde, a beleza, a riqueza, o sexo, são assumidos como valores absolutos 
que orientam as opções e os comportamentos cotidianos [...], torna cada pessoa a 
norma de si mesma, numa busca de deleite absoluto que não leva em consideração 
o fato de que a vida prazerosa é fruto de uma com quista, de fadiga de reciproca 
renúncia e colaboração9. 

 

Além disso, um dado significativo que devemos considerar é, ao olharmos os 

dados do IBGE na coleta de dados sobre as religiões, vermos que se dizem católicos 

64,63% da população brasileira; 22,16% afirmam-se evangélicos e, em terceiro lugar, 

estão aqueles que se dizem ser sem religião, ou seja, 8,04% e as demais religiões giram 

de 0,01% a 2,02%. (Cf: https://journals.openedition.org/confins/7785?lang=pt). 

Percebe-se que a religião católica ainda é uma das principais, porém, vem, no decorrer 

das décadas, decaindo. O que nos preocupa é o aumento da percentagem de 

evangélicos e outras denominações. Diz-se que ocorre uma circulação de fiéis entre 

diversas igrejas que surgem hoje com várias denominações e com modos diferenciados 

de viver o “pentecostalismo”. Essa circulação entre Igrejas dir-se-á porque os 

indivíduos buscam maior autonomia que faz objetar na desinstitucionalização e 

                                                     
9  COMISSÃO EPISCOPAL PASTORAL PARA A ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICO, Itinerário 
Catequético. Iniciação à vida cristã – um processo de inspiração catecumenal, p.27 
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descomprometimento social, ditames morais, busca por autoajuda, 

empreendedorismo, demanda material, afetiva e subjetiva.  Toda essa mudança 

religiosa convoca-nos olharmos a linguagem que estamos usando, bem como a 

transmissão teológica e vivencial que se está construindo, pois devemos continuar 

pedagogicamente ensinando o que Cristo nos ensina e rever a questão do 

comprometimento e vivência comunitária motivada pela vivência sacramental.  

 

O MANDATO DE CRISTO E O SENTIDO DA IGREJA NA ATUALIDADE 

 

Observando os dados científicos comprovados e citados anteriormente, 

devemos considerar o versículo que diz: “Portanto, ide fazer discípulos entre todos os 

povos, batizai-os consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ensinai-lhes a 

cumprir tudo o que vos mandei. Eu estarei convosco sempre até o fim do mundo” 

(Mt28, 19-20). Nesses breves versículos, encontramos Mateus nos revelando, na figura 

de linguagem hipocatástase, uma profunda Cristologia e grandeza eclesiológica, uma 

missão universal, realizando um rito de consagração sob o olhar da Trindade, ou seja, 

o sacramento do Batismo. Já fica claro que o fruto consequente deste será uma vida 

construída sob as “insígnias” de Cristo.  

Identificamos, neste caso, Cristo falando do batismo como fonte iniciática da 

caminhada. A Igreja na tradição define três sacramentos como iniciantes à vida cristã: 

batismo, crisma e eucaristia. Tradicionalmente, ocorre o batismo, ainda logo ao 

nascimento da criança; a eucaristia no início da adolescência e a crisma como 

confirmação de uma vida já adulta, por volta da idade de 14 anos, marcando o início 

da juventude. Cada sacramento segue sua ritualidade própria como nos ensina o 

magistério. Desse modo, devemos refletir como tudo isto está sendo realizado em 

nossas comunidades de fé, pois se não tivermos uma linguagem adequada aos tempos 

modernos, se não exercitarmos o engajamento comunitário, responsabilidades sociais 

e o que reflete ser cristão, todos os sacramentos passam a ser na vida de nossas 

comunidades, que ora ainda chamamos, de simples ritos de passagens 10 . Talvez 

                                                     
10 Tomamos aqui, uma interpretação de Girard que diz: A tragédia grega situa-se, pois, em um período 
de transição entre uma ordem religiosa arcaica e a ordem mais "moderna", estatal e judiciária, que vai 
sucedê-la. Leitura trágica do mito e reprodução dessacralizada do rito, a tragédia manifesta sua origem 
religiosa. Todo o problema concentra então em torno do religioso primitivo, que se exprime 
objetivamente nos mitos e nos ritos, e cuja "gênese, função e estrutura" devem ser procuradas. Devem 
ser procuradas porque a intuição de Girard não tem precedentes nem modelos a seguir: "Não temos 
nem guia nem modelo; não participamos de nenhuma atividade definível. Não nos podemos reclamar 
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intrinsecamente com uma profunda pobreza significativa, ficando muito abaixo, no 

sentido de valor cristão, dos ritos realizados por diferentes povos e culturas (indígenas, 

nômades e outros). Embora vivamos cercados de rituais de passagem que marcam o 

início ou fim de etapas, conquistas para justificar que vivemos em processos de 

mudanças em nossas histórias individuais e civil (ex. 1º emprego, nascer de um filho, 

perda de um ente entre outros). Religiosamente, é obvio que os ritos sacramentais 

transcendem nossa realidade e colocam-nos na dimensão do sagrado, do divino, visto 

que são ritos que nos levam a uma maior intimidade com Deus. 

Hoje vemos um paradoxo entre o que realmente é uma vida comunitária e o que 

se define por sociedade. Em um artigo escrito por Luiz Carlos Susin intitulado como 

“O ‘calcanhar de Aquiles’ da iniciação à vida cristã”, o autor procura examinar como 

acontece a iniciação cristã dentro de uma sociedade secularizada e que vive um 

pluralismo religioso, focalizando na diferenciação entre comunidade e sociedade.11 A 

linguagem teológica e a pedagogia hoje deverão fazer ocorrer a “unidade entre a 

pertença à comunidade católica e a presença responsável e atuante como cristão e 

cidadão adulto na sociedade. E a necessidade de uma iniciação única que costure bem 

esta polaridade entre comunidade e sociedade”. 12 Sob a instigação deste referido artigo 

e levando em consideração o que a Igreja brasileira está vivenciando, realmente se 

percebe a necessidade dessa busca e retorno “às fontes cristãs”, mas capacitando 

evangelizadores que, além de uma linguagem adequada para a modernidade, 

consigam fazer um elo forte para o enfrentamento das situações já salientadas, de 

modo essencial a fé vivida e inserida dentro de uma comunidade com um novo ardor13, 

por isso, Susin destaca que:  

                                                     
de nenhuma disciplina reconhecida. O que queremos fazer é tão estranho à tragédia ou à crítica literária 
quanto à etnologia ou à psicanálise". Há uma origem real que os mitos, a seu modo, não cessam de 
rememorar, e os ritos, a seu modo, não cessam de comemorar. Deve tratar-se de um acontecimento que 
exerceu sobre os homens uma impressão, não indelével, posto que eles acabam por esquecê-lo, mas de 
qualquer modo muito forte. Essa impressão se perpetua por intermédio do religioso e de todas as formas 
culturais. Não é, pois, necessário, para disso se dar conta, postular uma forma qualquer de inconsciente, 
seja individual, seja coletivo (Cf: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
31731974000100014). Observamos nesta interpretação, que estamos mais do que nunca, vivendo este 
tipo de mudança, porque muitas coisas deixam de ser significativas na vida de cada um e 
consequentemente substituídas por outras, atribuindo-lhe valor, deste modo, analisemos a forma como 
acontece a iniciação a vida cristã, inspirados por este prisma interpretado de Rene Girard. 
11 SUSIN Luiz Carlos, O "calcanhar de Aquiles" da iniciação à vida cristã, p35-38. 
12 SUSIN Luiz Carlos, O "calcanhar de Aquiles" da iniciação à vida cristã, p37. 
13  Quando falamos de ardor, queremos salientar que se deve seguir vencendo os obstáculos do 
indiferentismo e da injustiça, pois essa deve ser sempre, aliado aos ensinamentos da Palavra de Deus, 
uma das metas a serem realizadas pela Igreja junto ao povo como salienta a documento de Aparecida 
no número 248 a 257 (Cf: CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO, Documento de Aparecida. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31731974000100014
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31731974000100014
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O documento 100 da CNBB clama por um esforço absolutamente necessário, e há 
bons subsídios. E mesmo assim, de lá para cá, algo estrutural parece faltar na 
prática da iniciação cristã, o ‘buraco’ que engole os esforços de centenas ou 
milhares de catequistas que se propõem a ser formadores da fé e mestres da 
iniciação cristã: as exigências de ordem antropológica de todo processo de 
iniciação, a implicância do ‘rito de passagem’ de forma atualizada e realista, suas 
etapas e, sobretudo, suas provas e treinos em situações sociais marginais14 

 

Neste recorte, queremos, mais uma vez, salientar o quão instigante o tema que 

estamos abordando é desafiador. Os tempos são outros. Susin convoca-nos a 

avaliarmos “nossa época de hegemonia da tecnociência, do mercado e do consumo, 

vive uma orfandade de simbolização e de ritualização da condição humana, e isso não 

é sem consequências graves” 15  , e com certeza, já estamos arcando com as 

consequências de tudo isso. Talvez por termos negligenciado, lá no renascimento, um 

maior cuidado com o futuro da formação religiosa. 

Na obra “O Deus escondido da pós-modernidade”, onde o autor procura trazer 

presente alguns dados da teologia de Karl Barth e de Paul Tillich, ou seja, um autor 

com linguagem voltada ao dogmático e outro ao sistemático, ambos refletindo pontos 

do pensamento de René Girard, leva-nos a refletir sobre como falar de Deus em tempos 

modernos. Aqui podemos justificar o que já exprimimos, quando se diz que:  

 
Pois bem, o retorno do religioso se apresenta com frequência sob a forma de 
renascimento da religião segundo formas emocionais, como estranha combinação 
de confissão da fé e afirmação narcisista típica de um sujeito ameaçado. [...]. Nesse 
sentido, o termo religião não é sinônimo de espiritual, mas muito pelo contrário, 
representa com frequência seu abafamento, seu disfarce ou, ao menos, seu 
mascaramento segundo o páthos do sentimento aloucado, da emoção irracional e 
da certeza de uma suposta manifestação divina no meio da banalidade do 
cotidiano, experiência que o faz explodir para além de seus próprios limites16. 
 

 
Seguindo ainda um pouco do autor citado, ele relata-nos que a nossa fé deveria 

sempre iluminar nossa existência ao ponto de sabermos detectar o início do 

subjetivismo para podermos vencê-lo. Isso é possível porque, quando conseguirmos 

                                                     
Texto Conclusivo da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. São Paulo: 
Paulus, 2007, p. 116 a 120), que propõe entre outros, que saibamos fazer uma autentica conversão, 
comunhão e solidariedade. Os desafios pastorais hoje se passa, também por sabermos usar uma 
linguagem adequada, são de muitos modos que inspirados em Cristo, possamos agir junto as situações 
mais frágeis que surgem no campo da evangelização. 
14 SUSIN Luiz Carlos, O "calcanhar de Aquiles" da iniciação à vida cristã, p38. 
15 SUSIN Luiz Carlos, O "calcanhar de Aquiles" da iniciação à vida cristã, p42. 
16 ALVAREZ, Carlos Mendoza. O Deus escondido da pós-modernidade. Desejo, memória e imaginação 
escatológica. Ensaio de teologia fundamental pós-moderna, p.32. 
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identificar e despertar dele, conseguiremos fazer uma potente experiência do que seja 

fides como doação e encontro, concretizando a promessa de tempos novos, como 

escreve São Paulo em algumas de suas cartas. Observamos: 

 
 E isso segundo o que Cristo revelou: não um desejo de apropriação, mas um de doação 

que visa a estabelecer a Koinonía. À luz de tal acontecimento, é possível habitar o 
mundo de outra maneira: na exposição da finitude, segundo a lógica não totalitária 
da gratuidade. No coração dessa profundidade de experiência, será possível 
afirmar que os verdugos já não triunfam sem ser ingênuos, na medida em que a 
vítima é a única capaz de exercer a potência de conduzi-lo para além da rivalidade 
e do ressentimento17. 

 

Notamos que é uma reviravolta tremenda que nossa linguagem e atitudes 

catequéticas têm de realizar, pois hoje é fazermos uma caminhada indo contra um 

modo de vida que já se instaurou sobre a terra. Ser iniciado no processo do discipulado 

sempre foi uma tarefa, e atualmente, mais árdua se realmente quisermos seguir o 

cristianismo segundo as suas raízes. Fé é algo que precisamos trazer em pauta devido 

aos maus entendimentos que vemos hoje, onde é confundido com o puro bem-estar 

pessoal. Ratzinger afirma que: 

 
[...] na fé cristã vive do fato de não apenas haver um sentido objetivo, mas esse 
sentido me conhecer e amar, de eu poder me confiar a ele com a atitude da criança 
que se sabe acolhido com todas as suas perguntas no tu da mãe. Dessa maneira, a 
fé, a confiança e o amor são, em última análise, uma coisa só, e todos os conteúdos 
que a fé envolve são nada mais que a concretizações daquela reviravolta que forma 
a base de tudo, ou seja, do ‘Creio em ti’, da descoberta de Deus na face do homem 
de Nazaré18. 

 

Desse modo, podemos ter claro que fé, confiança, amor formam um único 

conteúdo, que nos leva a descobrir Deus na face de Jesus Cristo e do outro que está ao 

nosso lado.  

 
O DESPERTAR DAS LUZES 

 

Quando contemplamos Cristo, somos conduzidos ao evento “cruz”. Assim, 

seguindo o pensamento cristão, as reflexões que até hoje a teologia propõe-nos sobre 

a cruz, vemos nela um florescer de esperança. Os desafios estão aí, mas não podemos 

perder a esperança (uma das virtudes teologais), e seguirmos, no momento atual, 

                                                     
17 ALVAREZ, Carlos Mendoza. O Deus escondido da pós-modernidade. Desejo, memória e imaginação 
escatológica. Ensaio de teologia fundamental pós-moderna, p.291. 
18 RATZINGER, Joseph. Introdução ao Cristianismo. Preleções sobre o Símbolo Apostólico, p.59 
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descobrindo formas, linguagens e gestos que mostram concretamente a evangelização 

transformando a vida do ser humano. Bento XVI, na carta encíclica sobre a esperança 

cristã, no ano de 2007, assinalava:  

 
A verdadeira e grande esperança do homem, que resiste apesar de todas as 
desilusões, só pode ser Deus – o Deus que nos amou e ama ainda agora até o fim, 
até a plena consumação (Jo13,1 e 19,30). Quem é atingido pelo amor começa a 
intuir em que consistiria propriamente a vida. Começa a intuir o significado da 
palavra esperança que encontramos no rito do Batismo19. 

 

A esperança é sempre essa luz no fim do túnel que nos chama, orienta. Ao 

mesmo tempo em que os desafios do tempo presente parecem derrotar-nos ou 

entristecer-nos, somos chamados a anunciar Cristo com alegria e o mais pleno 

possível, imbuídos do Espírito de Cristo.  O Papa Francisco assinala:  

 
[...]. Algumas pessoas não se dedicam à missão, porque creem que nada pode 
mudar e assim, segundo elas é inútil esforçar-se. Pensam ‘para quê privar-me das 
minhas comodidades e prazeres, se não vejo algum resultado importante? ’ Com 
esta mentalidade, torna-se impossível ser missionário. Esta atitude é precisamente 
uma desculpa maligna para continuar fechado na própria comodidade, na 
preguiça, na tristeza insatisfeita, no vazio egoísta. Trata-se de uma atitude 
autodestrutiva, porque ‘o homem não pode viver sem esperança: a sua vida, 
condenada à insignificância, tornar-se-ia insuportável’20 

 

É uma linguagem assim, como nos dirige Papa Francisco, que nos entusiasma, 

determina a ir adiante e saber que a humanidade não está perdida, porque, hoje, Cristo 

está ressuscitado e conta com nossa ação concreta, fé, esperança e alegria em anunciá-

lo. Para Álvarez, chegamos a um momento crucial para expor o pensamento cristão. 

Se em Francisco percebemos um otimismo e esperança, o autor chama-nos a 

contemplar a fides cristã e cita uma reflexão de Descartes que relata como se encontra 

fragilizado o sentimento de esperança no coração do homem: “A esperança é uma  

disposição da alma a se persuadir de que o que ela deseja advirá [...] E o temor é outra 

disposição da alma, que a persuade de que ele não advirá”21. Em outra passagem, 

Álvarez salienta as virtudes teologais como ainda sendo uma fonte de dinamismo, 

destacando a esperança como a virtude do porvir e, assim, traz um breve poema de 

Charles Péguy, “A pequena esperança caminha no meio de suas duas irmãs mais velhas 

                                                     
19 BENTO XVI. Carta Encíclica Spe salvi. Sobre a Esperança Cristã, n.27  
20 PAPA FRANCISCO. Exortação apostólica Evangelii Gaudium. A Alegria do Evangelho, n.275   
21 ALVAREZ, Carlos Mendoza. O Deus escondido da pós-modernidade. Desejo, memória e imaginação 
escatológica. Ensaio de teologia fundamental pós-moderna, p.193 
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e não é levada muito a sério... É ela, aquela pequena, quem leva tudo. A caridade não 

ama senão aquilo que é, e ama o que será”22.  

Sendo assim, tenhamos essa grande esperança no futuro da evangelização e 

façamos junto com a Igreja cristã um verdadeiro processo pedagógico e linguístico 

para concretizarmos um discipulado capaz de transformar o que nos vem hoje, na 

realidade, como sombras, perdições em sinais de luzes e de encontro com Cristo 

conosco para podermos construir a verdadeira comunidade cristã aos moldes do início 

do Cristianismo. 

 

CONCLUSÃO 
 

Ao fazermos a leitura deste artigo, somos instigados a fazermos reflexões sobre 

alguns pontos abordados por ele, pois são hoje, de importância relevante, 

principalmente quando queremos colocar em prática nossos conhecimentos teológicos 

e o nosso envolvimento cristão. 

Vimos que a linguagem, hermenêutica e a pedagogia que utilizamos até hoje, 

precisam ser reformuladas em alguns aspectos, principalmente no que trata de fé e 

ação, espiritualidade e vivência. Não queremos sair do essencial ou ir contra uma 

tradição, mas, pelo contrário, precisamos resgatar o que se perdeu, talvez, no decorrer 

da história. Precisamos utilizar uma linguagem envolvente, que penetre no coração da 

humanidade, fazendo com que ela perceba as influências negativas que os tempos 

modernos trazem em alguns aspectos, como no testemunho de fé, comprometimento 

e responsabilidades sociais e comunitárias. Um momento propício para isso acontecer 

é o momento da formação religiosa passado para as novas gerações. 

E, assim, analisando algumas obras e textos de autores e da própria Igreja que 

demonstram suas preocupações e dão pistas para agirmos como verdadeiros cristãos, 

somos convocados a assumir realmente estas mensagens e ensinamentos. Como nos 

diz Paul Ricoeur: 

 
 O mundo do texto de que falamos não é, portanto, o da linguagem quotidiana; 
neste sentido, ele constitui uma nova espécie de distanciação que poderia dizer-se 
do real consigo mesmo. É a distanciação que a ficção introduz na nossa apreensão 
da realidade. Já dissemos que uma narração, um conto, um poema não existe sem 
referente. Mas este referente está em ruptura com o da linguagem quotidiana; pela 
ficção, pela poesia, abrem-se novas possibilidades de ser-no-mundo, na realidade 

                                                     
22 Op. Cit. p.193 
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quotidiana; ficção e poesia visam o ser, já não sob a modalidade do ser-dado, mas 
sob a modalidade do poder-ser. Por isso mesmo, a realidade quotidiana é 
metamorfoseada graças ao que poderíamos chamar as variações imaginativas que 
a literatura opera no real23 

 

Desse modo, que possamos realmente tomar posse dos textos, da Palavra de 

Deus e tudo o que realmente nos faz mais humanos no sentido antropológico do ser, 

que hoje somos tentados a distanciar-nos e ficarmos sem um referente. 

Precisamos formar no coração dos evangelizadores uma consciência ampla, que 

saibam olhar para as realidades presentes e pedagogicamente, levar as novas gerações 

a sentirem-se envolvidas pelos ensinamentos e missão cristã, a sairmos da “mesmice” 

e realmente aprendermos a lidar com o real, no qual estamos inseridos, de forma 

atualizada, sem perder os valores éticos, morais e cristãos. 

Que esta leitura, que não teve a pretensão de esgotar a temática proposta, mas 

apenas dar pistas e instigar-nos a irmos adiante em nossas pesquisas e análises, faça 

continuarmos com a esperança em dias melhores, em vermos uma humanidade 

transformada na linguagem do amor que Cristo desenvolve e revela-nos. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Compreendendo as pontes:  Cristologia e Pastoral, Jesus Histórico e o 

Cristo professado na fé 

 

O relatório que segue apresenta-se na ordem das discussões e reflexões vividas 

no espaço acadêmico da disciplina, de modo tão natural quanto de fato se deu. Por 

isso, não é intento aqui apontar a fundamentação teórica que nutriu a disciplina, 

especificamente para cada tópico refletido, senão apontá-la como origem, nutrição e 

sustentação à caminhada semestral a cada bloco de ideias. Logo, encontrar-se-á em 

notas de rodapé, os textos que foram lidos pelos alunos como sugestão do docente. 

Assim, a partir da leitura dos textos, as discussões em correspondentes anotações 

descritas neste relatório resultam, do filtro de compreensão e aprendizagem dos 

alunos, onde não separar-se-à exatamente o que surgiu de cada um. De igual forma, o 

relatório passa pelo filtro do relator, conjunto de inferências que não invalidam essa 

produção, muito antes, atingem o objetivo de revelar evidências da realidade discente 

e docente, na intimidade dos dias de estudo nesse espaço acadêmico. Amostras de uma 

forma de desenvolvimento, disponibilidade de conhecimento, aquisição e validação, 

cuja responsabilidade é de todos, tendo passado inclusive pela avaliação e correção do 

docente ao final do semestre. Desse modo, abaixo compiladas como doação, as 

anotações são entrega que espera-se possa inspirar caminhos coerentes de linguagem, 

ação e cuidado. 

                                                     
 
1 Atualmente doutoranda pela FATEO/PUCRS, tendo como Orientador o Prof. Dr. Luiz Carlos Susin na 
pesquisa A Reconstrução da Vida no Coração de um Deus Sofredor: teologia e psicologia em dialogo 
para o cuidado no enlutamento. E mestre em teologia pela mesma instituição na orientação do Prof. Dr 
Dom Leomar A. Brustolin em 2015, com o tema: A Reconstrução da Fé no Enfrentamento do Luto: 
teologia e psicologia em diálogo.C837r.254f. CDD155.937. P. 126. A acadêmica é psicóloga clínica pela 
Universidade de Caxias do Sul/RS, Especialista em Teoria Pesquisa e Intervenção em Luto pelo Instituto 
4Estações /SP. Fundadora da Holding LUSPE Instituto de Psicologia no RS e SC. 
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Cristologia e Pastoral compõem um rico campo de germinações e efervescências 

que em diálogo encontra-se no limiar entre os dogmas, a filosofia e porque não dizer 

as ciências. Mas para a vivência de pessoas comuns, no dia-a-dia, verdades que não 

dão conta de endereçar, acolher e compreender suas experiências, são verdades que 

não trazem sentido à realidade, gerando dúvidas e potencializando angústias. É o que, 

a seu modo, aponta o psicanalista e pediatra Winnicott quando diz que o conhecimento 

que não passa pelo corpo pode não ser mais do que uma ideia distante2. 

Logo, é no terreno das dúvidas que a vida acontece e o cuidado arma sua tenda. 

Para tal, as dúvidas precisam ser bem vindas tanto no âmbito Cristológico, como para 

o universo da atualidade. Efervescências para onde a simetria pode se dirigir. Afinal 

ser escutado e compreendido corresponde a sentir-se encontrado. Premissa de um 

acesso a linguagem onde o comun-icar implicará em exist-ir, no sentido de sair para 

fora, reconhecer-se no mundo. Assim é a palavra frutífera, que na escuta encontra o 

outro e gera propriamente um local para o ser. Ambiente que poderá transforma´-lo, 

dar-lhe a chance de viver para além de si mesmo e/ou bem preservá-lo. 

Em um mundo de inquietações, sofrimento e incertezas é desamparador que 

uma busca se dê de modo exclusivamente pessoal, a seus “próprios meios”3. Para uma 

melhora consistente, em qualquer que seja nosso campo de intervenção, tudo começa 

com uma entrega e a seguir uma boa análise. Não estamos sozinhos nesse universo, 

portanto, um caminho individualista sustentará com baixa funcionalidade e qualidade 

o que no “desesperadamente” se entende por sobrevivência, quando na história se 

pode mais do que sobreviver, há que se criar meios de reinvestir na vida, pensando na 

qualidade do que vivemos e ofertamos.  

Há uma grande diferença entre o que se pode entender e o que se pode 

compreender, no distanciamento e na aproximação, na indiferença ou na troca. A 

verdadeira linguagem está forjada nesta descida, nos cuidados não apenas efetivos, 

como já otimizados pelas ciências naturais, mas afetivos. Ingredientes protetivos para 

uma cultura da Paz4. 

                                                     
2 WINNICOTT, D. W. Holding e Interpretação. São Paulo: Wwf, terceira tiragem, 2017; WINNICOTT, 
D.W. A Gramática do silencio. São Paulo: Zagoni, 2017. 
3 WHITEHEAD, Alfred North. A Ciência e o mundo moderno. São Paulo: Paulus, 2006. 
4  HAMMES, E, Mística e espiritualidade da paz e não violência. Disponível em:  
https://periodicos.pucpr.br/index.php/pistispraxis/article/view/12974/0. E HAMMES, E. A resolução 
de conflitos e a educação para a paz. Disponível em: 
http://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1311. 
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É o que propõe Moltmann quando sugere a coerência entre praxis e sentido, 

entre o elementar e fundamental, não a exclusão ou atenuação de qualquer uma das 

dimensões. Antes sim, uma proposta em comunhão onde conhecer muda o antes 

conhecido, é sinônimo de partilha, não de domínio, quando o sentido da saúde fica a 

serviço do sentido da vida. Na perspectiva de um ethos da paz na existência ao invés 

de uma luta por existir5. 

Mais do que na auto-suficiência então, é na dúvida que a Esperança se endereça, 

acolhe e contempla a vida. A Cristologia é filha do Evangelho, como fé, método e 

ciência na teologia complementa a tensão trazida pela dúvida, em sua realidade 

pastoral, é sustentação orgânica e vitalizadora da Esperança. Para o holding 6 

Cristológico, as perguntas de contexto cultural, são fontes de riqueza pastoral. A 

própria tensão germinativa de filósofos como Ricoeur e Gadamer, Heidegger e 

Levinas, cada um a seu modo, enriqueceram a Cristologia na escuta das dúvidas do ser 

humano, como recursos a gerar movimento, criatividade, distinção para viáveis 

integrações, reconhecendo tanto na linguagem como na Revelação, casa e 

hospedagem, para o ser humano7. Na filosofia, enquanto exercício do pensar, a dúvida 

é potencialmente crítica e na teologia, obediência, como escuta de uma consciência 

reflexa que enquanto relacionalidade na fé, estrutura um sentido para a vida humana8. 

                                                     
 
5 MOLTMANN, Jürgen; Ciência e sabedoria. São Paulo: Edições Loyola, 2007.  
6  Holding: Termo Winnicottiano usado aqui no sentido de continência, suporte, aceitação e 
acompanhamento 
7 A exemplo as obras: HEIDEGGER, M. Seminários de Zollikon. RJ: Vozes, 2001; HEIDEGGER, M A 
caminho da Linguagem. RJ: Vozes, Edição 4.2008; LEVINAS, E. Dios, la muerte y el tempo. 3ed. 
Madrid: Cátedra, 2005. 
8  Essa nota traz as referências dos textos lidos ao longo do semestre na disciplina pelos alunos, 
contextualizando as conclusões do parágrafo correspondente a partir de discussões em aula. D’COSTA, 
Gavin. Christology and World Religions. In: MURPHY, Francesca Aran (Org.). The Oxford Handbook 
of Christology. Oxford: Oxford University Press, 2015, p.596-610. 
Em:<http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199641901.001.0001/oxfordh
b-97801 99641901-e-39>. García Rubio, A. Orientações atuais na Cristologia. In: MIRANDA, M. DE F. 
(Org.). A pessoa e a mensagem de Jesus. São Paulo: Loyola, 2002, p. 33-67. HURTADO, Manuel. Novas 
cristologias: ontem e hoje algumas tarefas da cristologia contemporânea. Perspectiva Teológica, v. 40, 
n. 112, p. 315–341, 2008. MOINGT, Joséph. O homem que vinha de Deus. São Paulo: Loyola, 2008. 
SILVA, C. A. DA. O paradoxo cristológico: A proposta de Claude Geffré para o diálogo inter-religioso. 
Atualidade Teológica, v. 13, n. 33, p. 381–403, dez. 2009. SCHILLEBEECKX, Edward. Jesus: a história 
de um vivente. São Paulo: Paulus, 2008. TEIXEIRA, Faustino. Karl Rahner e as religiões. Perspectiva 
Teológica, v. 36, n. 98, p. 55–74, 2010. TEIXEIRA, Faustino. Teologia das religiões: uma visão 
panorâmica. São Paulo: Paulinas, 1995. (Coleção Caminhos de Diálogos). TEIXEIRA, Faustino. Uma 
cristologia provocada pelo pluralismo religioso: reflexões em torno ao livro Jesus, símbolo de Deus, 
de Roger Haight. Revista Eclesiástica Brasileira, v. 65, n. 258, p. 293–314, 2005. VASCONCELOS, 
Aparecida Maria de HURTADO, Manuel. Descolonizar a Cristologia. Perspectiva Teológica, v. 48, n. 3, 
p. 463–489, 2016. VIGIL, J. M. (ED.). Bajar de la cruz a los pobres: Cristología de la liberación. [s.l.] 
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Assim, suscetível à importância hermenêutica, chave para, sem negar o 

imprescindível do passado, chegar ao presente, no alcance de um amanhã que em 

Esperança dinâmica, inter-atuante e participativa, nessa mesma relacionalidade 

instaurada se faça norteadora. Aqui se dá a beleza instrumental das interpretações 

onde a Palavra no Texto se Revela9, a serviço de todos os tempos: relações de estrutura, 

forma e conteúdo de uma História10 que abraça a atemporalidade. 

Para Gadamer,  a questão está no sujeito, este que a tudo vive, vê, ouve, sofre e 

interpreta11. Este sujeito que tem na ciência da interpretação o instrumento para 

realizar as ligações entre o ontem e o hoje. Considerando que interpretar é do 

antropológico, ação que representa exatamente o oposto de negar, portanto 

corresponde a apropriar-se. Rapidamente conclui-se que sem o sujeito  torna-se  difícil 

que algo se formule. Interpretar é por este meio movimeto entre Cristologia e Pastoral. 

Entre essência e existência. Daqui a diferença entre razão prática e reflexiva. 

Compreender aqui é portanto, ainda, colocar-se na História.12 

Este foi o tema central do Iluminismo, as relações entre o sujeito e a Revelação 

Divina. E não há Revelação sem acesso a linguagem, sem passar pelos símbolos, sem 

atravessar as culturas e os tempos. Mesmo para os místicos, ainda antes, na Idade 

Média, a Revelação lhes dizia algo de íntimo. 

Já no Iluminismo o sujeito assume uma relação dialética com o Texto. A 

Revelação ali foi tida por sua dinâmica e beleza, enquanto reinvindicação da 

subjetividade no mesmo circuito hermenêutico como conhecemos hoje. A teologia 

como guardiã Cristológica, nesse período, ampliava sua tarefa, centrada e idônea, 

precisou adaptar-se e promover a linguagem, exercício que lhe identifica desde 

sempre. 

 Assim, foi que do Jesus histórico ao Cristo professado na realidade pastoral, a 

filosofia e a hermenêutica, assumem o auxílio à teologia, que enquanto Cristologia, 

                                                     
Comisión Teológica Internacional de la ASETT, 2007. WARD, Graham. Christ and culture. Malden, 
MA: Blackwell Publishing, 2005. 
9 FORTE, B. Teologia da História: ensaio sobre a revelação, o início e a consumação. São Paulo: 
Paulus, 1995 
10 Idem 1995. 
11 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 
12 RAHNER, Karl. Chalkedon – Ende oder Anfang? In: GRILLMEIER, Alois; BACHT, Heinrich (Orgs.). 
Das Konzil von Chalkedon. Würzburg: Echter, 1954, v. 3, p. 3–49. 3v. RAHNER, Karl. Problemi della 
cristologia d’oggi. In: Saggi di cristologia i di mariologia. Roma: Paoline, 1965, p. 3–91. (Biblioteca di 
Cultura Religiosa, 63). WÜSTENBERG, R. K. Cristologia: como falar hoje sobre Jesus. São Leopoldo: 
Sinodal, 2011. 
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veio construindo pontes, a fim de conciliar a tensão dialética, sem que a riqueza do 

terreno das dúvidas, deixasse de receber as sementes que nutrem a vida, garantindo as 

próximas primaveras. 

Pontes que aqui se constróem pela fé e pelo re-conhecimento, no sentido de 

sempre novamente conhecer o imprescindível do passado, enquanto partilha no 

presente. Pois que é preciso fazer o mesmo que se exige e crê, na construção que se dá 

como linguagem, um encontro que transforma-se em ação. 

Uma Cristologia que evita um tom de pregação, mas capilariza-se, abrindo mão 

do excesso de fórmulas que estrangulam o coração humano. Palavras capazes de 

emborcar a realidade presente e por dentro, causando transborde e transformações. 

Florescências que encarnando-se da vida humana, lhe atravessam, devolvem-lhe 

Sopro e sustentação. Aqui o Cristológico, o dogmático e o antropológico precisam 

andar juntos. Exercício teológico de levar a Vida para dentro da vida, 

Cristologicamente, como Verdade, Caminho e Luz. 

Os riscos nesse esforço são muitos, de modo especial há que se prestar atenção 

aos momentos de profunda dor e desespero. No intento de rapidamente alcançar as 

respostas, ou ainda de preservar o que se mostra imprescindível, por exemplo, na 

busca de uma integração entre Jesus histórico e Cristo na fé, o que se perde, pode tanto 

promover desconstruções para reconstruções, quanto antagonismos. Vê-se isto no 

suporte ao enlutamento.Quando por exemplo, toma a frente, no suporte a dor 

testemunha, uma defesa engendrada pela angústia em quem escuta acerca de Deus, ou 

ainda afoitas falácias para explicar o sofrimento e o mal. 

Porém, para a realidade pastoral, na experiência da fé (como dado Revelado) da 

vida cotidiana, Jesus histórico não é apenas o Cristo professado na fé, e ambos não são 

diferentes por conta de suas caracterizações. E não é de todo ingênuo, considerar que 

é nessa experiência da fé do crente, que a questão assustadoramente central da 

Cristologia (entre a metafísica e a história), possa encontrar reconciliação em aliança 

e nos mostre um caminho. 

Parece imprescindível, portanto, que do ponto de vista, da possibilidade de 

andar lado-a-lado, Cristologia e pastoral, movimentem-se primeira e dinamicamente 

a partir da escuta da experiência real e íntima que na palavra, enquanto linguagem de 

encontro, nos disponibilize uma conexão, que em communio torne-se ao mesmo 

tempo  sentido e cuidado. Senso de responsabilidade e Esperança, Revelação que se dá 
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mergulhada no ordinário da vida. Está na postura de quem pastoreia. Na riqueza da 

palavra que existe na experiência histórica do outro e como abertura nos visita e somos 

convocados a visitar a partir da qual se pode construir em conjunto. Um sim que cabe 

a quem escuta dizer. Movimento de descida para testemunhar, senão partilhar, a dor 

no outro que no exercício de encontro passa a ser do escutante também, embora como 

vítma secundária. Núcleo de empatia e compaixão.  

De acordo com esta possibilidade, escreve Susin, sobre a metafísica na 

alteridade: 

 
A linguagem desempenha no pensamento de Levinas um papel sempre mais 
decisivo, que vai desde a mais humilde saudação até a linguagem do sacrifício  
espiatório  e  do testemunho, já além das palavras. No esquema “Dizer e Dito”, 
Levinas quer retornar ao Dito da ontologia, fixação do ser, ao Dizer original que 
não está simplesmente em função do Dito, mas pode desenfeitiçar o Dito na 
revelação sincera, na “palavra de honra” [...] em que a subjetividade esteja ela 
mesma à altura da palavra do outro, sem cobrir-se de retórica, numa linguagem e 
apresentação ao outro como “sin ceridade” – como trazer o coração à face – numa 
coincidência de significação e significante capaz de significar por isso antes do 
tema, antes da história, antes da obra e da instituição, como um surpius vivo13. 

 

Para Susin, a riqueza da palavra existe exatamente na abertura à subjetividade 

do outro. O autor complementa: 

 
[...] Olhar que me visita [...]: é questionamento e mandamento que não suscita 
apenas o recuo da vergonha e a extradição do desejo, mas também a minha 
palavra: ao desejo se junta o dis-curso como o per-curso sincero, em primeira 
pessoa, do outro, como relação pacífica entre ab-solutos14.             

    

Pode-se pensar através disto que, anular a história para salvaguardar a 

metafísica, ou o inverso, negligencia não apenas a pessoa por afastá-la de sua 

mensagem, mas fragmenta o sentido e a sustentação, que assim também assume o 

teológico para a vida humana. 

Esse é um tema nas produções de Bultmann.15 Onde a teologia ocupou-se por 

esclarecer a tensão entre o evento histórico em sua contingência, e a pretensão de uma 

verdade universal relacionada ao conteúdo da fé. 

                                                     
13 SUSIN, Luís. Carlos. O homem messiânico. São Leopoldo, RS: EST Edições, 1984. p. 269 
14 Idem, 1984, p. 269. 
15  BULTMANN, Rudolf. Jesus, trad. Nélio Schneider. São Paulo: Editora Teológica, 2005, 221pp. 
BULTMANN, R. Teologia do Novo Testamento, trad. Ilson Kayser. São Paulo: Teológica, 2004, 925 pp. 
BULTMANN, Rudolf. Teologia do Novo Testamento, trad. Ilson Kayser. São Paulo: Teológica, 2004, 
925 pp. 
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O objetivo do fazer teológico, está longe de ocupar-se de comprovações, 

concentra-se na comunicação entre as tensões sem reducionismos para qualquer dos 

níveis. Assumindo a possibilidade inter e intracomunicante onde a pessoa é o lugar da 

mensagem, em perspectiva de uma identificação segura. 

Assim, tanto o risco de crer somente a partir de uma comprovação, quanto 

adotar um crer para tamponar vazios, devem diluir-se. Alcançando na fé e na razão, 

uma atitude que enquanto experiência, permeia o discurso e a reflexão teológica a fim 

de remetê-los à realidade, onde tanto a razão, historicidade, quanto a confiança e o 

cuidado, se encontrem implicados e comprometidos a serviço do resgate e da proteção 

à vida humana.  

Nesse fazer teológico, não se poderá desconsiderar a cultura, o contexto, seus 

critérios e a decorrente sobrecarga de aspectos morais e de outras significâncias 

atreladas ao tempo. Daí o termo reconhecimento nesse desafio em descolonizar a 

Cristologia, ainda hoje tão presente.16 

A antiga saída do ambiente Helênico se repete nas dinâmicas da atualidade, 

embora os fenômenos se apresentem de um outro modo. O contato com a realidade 

propõe uma formação que não fuja do mundo, mas que se dê em meio ao temor do 

novo, um aprender em conjunto que passa por um parcial desaprender e encontra um 

re-aprender.     

Não se deveria temer o novo, uma vez que o antigo e confiável também foi novo 

um dia. Caminho que revela um resgate que contempla também o resgatador. A 

Cristologia aqui se dá como relação com o mundo, em perspectiva de comunhão, onde 

não é o que dizem os Concílios que diretamente se apresenta, mas através da teologia 

fundamental na ontologia, na linguagem, na filosofia da mente, nas abordagens 

antropológicas, psicológicas e sociológicas das dinâmicas humanas é que a Esperança 

“re-novamente” se Revela.  

O primeiro exercício é ainda hermenêutico, abandonando projeções 

radicalistas, acolher o instrumento bíblico com os instrumentos do mundo, 

considerando-o como está e se apresenta hoje. E aqui todas as ciências se incluem no 

                                                     
16 CAVALCANTE, Rodrigo. Quem foi Jesus? Superinteressante, n. 376, p. 38–47, jun. 2017. GASDA, 
Élio Estanislau. Gênero. Perspectiva Teológica, v. 49, n. 2, p. 247–251, 2017. RAHNER, Karl. Alcune tesi 
per una teologia della devozione al S. Cuore di Gesù. In: Saggi di cristologia i di mariologia. Roma: 
Paoline, 1965, p. 277–316. (Biblioteca di Cultura Religiosa, 63). WARD, G. Christ and culture. Malden, 
MA: Blackwell Publishing, 2005. WÜSTENBERG, R. K. Cristologia: como falar hoje sobre Jesus. São 
Leopoldo: Sinodal, 2011. 
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mesmo esforço de reconhecer os danos em não abrir mão de interesses próprios. Como 

Cristologia, o intento tem origem apologética com assento soteriológico. A exemplo 

disso, pode-se pensar que uma fé dissociada de tudo que é histórico ou cultural na 

horizontalidade do tempo, não poderia dar pleno acesso ao Cristo da Trindade. Colocar 

entre parênteses o histórico é também calar o Cristo que Revela-se no hoje. É preciso 

olhar para Cristo que hoje se nos apresenta e ilumina para reconhecer também, e 

plenamente, O de ontem.  

O termo “descolonização” nessa perspectiva relacional de reconhecimento 

empodera a cultura de fato, mas permite o movimento onde Cristo se encontra no 

Jesus histórico e alcança o ser humano hoje. Claramente a dogmática aqui cede lugar, 

a uma teologia sistemática, porém, não desaparece, mas reendereça-se como 

nutridora, onde as categorias eclesiais podem tornar-se dialógicas como pano-de-

fundo e base segura17.  

Diálogo Cristológico que parte do sentir-se compreendido para fazer sentir. 

Como vocação, não está para o dito, mas para o Ser no Estar da vida humana. Em 

identidade e ação de um Sou, que acontece Sendo e sendo encontrado. Uma conexão 

entre a habilidade de estar e o mundo, uma esta-bilidade a serviço da estruturação e 

do amparo da vida. Sem idolatrias ou sacrificialismos, está para o mergulho que 

reconhece a tensão entre a fé em Cristo e a fé de Cristo. Ausente de invalidações, vem 

a abraçar essa dialética tensional em uma relação que busca o equilíbrio. Onde a fé em 

Cristo pressuponha a fé de Cristo. Desse modo, compreende-se que ser cristão não se 

refere a uma grande, racional, ideia, mas a preservação e a valoração do encontro.Uma 

experiência no corpo, no existir, portanto na história, no tempo, no ser. 

Na Revelação é linguagem-encontro oferecido como Dom, gratuidade amorosa, 

para nós sempre decodificante. Logo, não se pode perder de vista que a medida deste 

diálogo entre Deus e o humano está no ser humano, consciência que previne 

encapsulamentos e fugas. Por isso, não se pode deixar de reconhecer que a teologia 

como ciência da fé, é diálogo com a cultura, a ética, a história, a dor , a alegria , o amor… 

O denominador comum é o antropológico, pois para gerar o encontro é preciso que se 

busque o outro. E a partir do que o outro vier a sentir, pensar ou compreender é que a 

redescoberta se dará. Um ver de novo, ver de outro modo, à superar a cegueira da 

                                                     
17 Termo utilizado no sentido das contribuições do psiquiatra inglês John Bowlby. BOWLBY, J. Uma 
base segura: aplicações clínicas da Teoria do Apego. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 
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visibilidade para uma pertença maior que alarga o estar e o ser no mundo e lhe dá 

segurança. Para tanto, teologia jamais poderá despreocupar-se dos conceitos, não 

pode dissociar-se da realidade, antes, é seu esforço dar conta das rupturas, talvez nem 

tanto de respostas, mas do sentido que nasce do seu amparo. 

Se a teologia desprender-se do amparo, do diálogo com o mundo, mataria a si 

mesma. Sua tarefa é ato de humildade e cons-ciência, a acolher as dissonâncias sempre 

construtivamente, enquanto preserva e viabiliza a contemplação, nutrição Divina para 

a humanidade. Desligada da realidade da vida humana, exclusivamente presa ao nível 

da Revelação, a teologia correria o risco de tornar-se vazia, o nada, que conduz a lugar 

algum. O movimento que realiza ao encontrar-se no mundo, é a conversão para sua 

essência em si. Aquilo que deve disponibilizar a outro. Aqui ação e vocação se 

encontram.  

É neste oferecer o que verdadeiramente somos que está a oportunidade 

fenomenológica de acesso à Verdade. Um voltar-se para dentro (conversão), de modo 

prático, para aquilo que É em sua essência: na Revelação, o amor Divino que busca por 

cada criatura, para doar-lhe acesso ao Inteiro. Da ovelha perdida ao encontro com os 

irmãos e irmãs. Fenômeno que está na radicalidade de uma ação que gera entrega, 

portanto só pode nascer de uma entrega. Na Cristologia, é fazer apaixonado que 

combate a alienação e disponibiliza a idêntica metanóia. 

Na Revelação, a Cristologia enquanto ciência teológica, guardiã de transições, 

analisa as passagens do conhecer ao sentir, disponibilizando na entrega de sua 

liberdade amorosa, espaço para a pluralidade com critérios salutares, oportunidade 

para ação do Espírito, onde sempre novas formas de conciliar a pluralidade podem ser 

vislumbradas. Como teologia, é esforço para entender a pluralidade de cristologias. Na 

hermenêutica é luz, confronto necessário ao diálogo, reflexão e sustentação. Uma vez 

que, na inegável obrigatoriedade de codificação do transcendente, pelos limites 

humanos, a Revelação, sem mediação alguma, poderia também tornar-se simples 

abstração, projeção da mente humana. É aqui também que história e fé novamente se 

encontram e retroalimentam-se. Aqui onde as lacunas são para o humano, sua 

liberdade de adentrar ou não, aceitar ou não, o convite que tão amorosamente desde 

sempre já lhe pertence. 

O fazer teológico e Cristológico nasce disto, a “obediência”, como escuta da 

Tradição, em resposta dialógica com o mundo, na preocupação fundamental que tem 
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com o destinatário, o alcance do coração humano. Numa relação onde Ser passa pelo 

Estar, quando o sentido da Cruz se nos Revela. Relação na qual a fé provoca e é 

provocada pela razão, obrigando-se a buscar sempre novos elementos de suporte e 

aproximação do humano com o Divino. metafísica da alteridade, denúncia de que há 

muito mais em Deus do que existir apenas para nos Salvar. 

A Cristologia aqui é ponte, aberta à interdisciplinaridade assume que tensões 

não necessariamente precisam ser auto-excludentes ou exclusivistas, lembra que o 

excessivo assento sobre um único aspecto nunca foi producente, busca compreender 

gênese, história e crises, sujeitas às transformações dos tempos, e longe de negá-las 

cresce com a nutrição complementar sempre possível nos diferentes campos. 

Vê-se aqui que o Estar Cristológico é acompanhamento, nas experiências da 

linguagem popular, indica caminhos onde a fé pode alocar-se como fonte vitalizadora. 

Cristo é aqui Jesus, é diálogo e acesso a experiência viva e relacional, pessoalidade que 

endereça a dor com vias a Ressurreição. Esperança que vai ao deserto buscar o ser 

humano.18 Na Cruz é eco para as adversidades da vida humana. Onde a humanidade 

elabora o luto de Jesus histórico, e nele os próprios, para alcançá-lo como Cristo inteiro 

da Ressurreição. 

É inegável que a experiência mais profunda do Cristianismo, a alcançar a 

humanidade, é a dor, e nela a Ressurreição. No Estar de Jesus o acesso ao Ser de Cristo, 

aí encontra-se o núcleo ontológico dos dogmas Cristológicos: a concepção que temos 

de Deus para as concepções que temos do sofrimento e do resgate da vida humana. A 

vinda de Cristo não é senão nossa possibilidade de ir até Ele. Lá onde nada do que é 

humano fica de fora. 

Um conhecer que dá-se pela entrega, pela busca, pela confiança, previsibilidade 

originária, sustentação firme e estável, Está como Ser, para a Paz. De fato, tudo na 

Cristologia é Vinculação. É vinculante. Jesus Cristo veio como hospedeiro para 

hospedar-nos. Sua encarnação não é invasiva, nada retira de nós. Sua Kênose não é 

apenas esvaziamento, é contágio, compaixão, solidão em solidariedade. Clamores 

acolhidos no silêncio que abandonam a surdez do mundo e transbordam, 

transfigurados na Graça que É para nós. Páscoa que é escuta e encontro. 

                                                     
18 CAMARA, H. A espiral da violência. São Paulo: Loyola, 1970 
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Essa é a condição Cristológica da fé, a força na fragilidade, no despojamento as 

chances de transfiguração, o reconhecimento de que atrás de cada fim esconde-se um 

novo começo.19 Conhecer Deus aqui é inegavelmente também sofrê-lo.20 

Se perdermos essa capacidade de nos deixar surpreender por Ele, protegidos 

pela idolatria ou no sacrificialismo, a dor estará apenas pela dor, pobre e 

emsimesmada. Como pastoral, na Cristologia, a dor é sinal, Amor que se dá em 

Reconhecimento e cuidado. Ressurreição que aqui é metáfora de recuperação e 

reconciliação na horizontalidade humana, acesso à verticalidade. A irrupção da 

cegueira que permite rever nas chagas de uma história encarquilhada de dor e 

fragmentariedades, o que pode nascer como totalmente novo. Realidades 

incompatíveis que tornam-se comunicáveis, na fé despojam-se de nuances punitivas 

para tornarem-se luz. Implicam como reencontro à Esperança escondida. Na dor a fé, 

não a suprime, mas a recebe, ilumina e conduz para uma compreensão outra da vida 

humana, enquanto realidade histórica, sim, mas também suportiva em sentido e 

pertencimento. 

Jesus Cristo Aquele que arroga sobre si o Espírito de Deus, vem para instaurar 

essa justiça e acesso a Paz. Seu Espírito é também ponte dialógica com o mundo 

atual.21Aqui na Cristologia e na pneumatologia, está uma forma de acesso a Deus 

Trinitário, no mesmo cuidado em trazer excedências à condução de equilíbrio. 

É em meio a esse esforço, nessa condução de percurso e partilha, em meio ao 

risco e aos extremos que a Cristologia como pastoral faz conhecer Jesus Cristo. Uma 

lei que é vivida no Espírito, enquanto o próprio Espírito rememora a origem da lei. A 

beleza  do  Comunicar  e  do  Comunicado,  do  Encontro  e  da  Palavra que emergem 

da Origem, do Silêncio, atravessa a dor e nos alcança em comoção, Trindade de ação e 

intervenção, base segura do pastoreio22. 

Comunicação que demanda a passagem pelo antropológico, onde a fé torna-se 

uma experiência dentro da vida humana, para a seguir tornar-se uma fé em Jesus 

Cristo.23Só então, comprometendo-se como base segura que é e está ainda para o 

outro. Portanto, é necessário que as pessoas conheçam primeiramente o que é esta 

                                                     
19 MOLTMANN, J. No fim, o início: breve tratado sobre a esperança. São Paulo: Loyola, 2007. 
20 MOLTMANN, J. O Deus crucificado: a Cruz de Cristo como base e crítica da Teologia cristã. Santo 
André: Academia Cristã, 2011. 
21 CODINA, V. Prioridade teológico-pastoral da Pneumatologia hoje: “O Espírito precede a vinda de 
Cristo” (São Basílio). Perspectiva Teológica, v. 44, n. 122, p. 69–86, abr. 2012. 
22 FORTE, 1995 
23 HURTADO, M. Fé e seguimento. Revista de Espiritualidade Inaciana. n. 91, 2013. 



 
 
 
 
44 | Experiências religiosas e problemas teológicos 

 

base segura, sintam-na a partir de si mesmas, no olhar que as escuta e encontra, a fim 

de que no experimentado possam comprometer-se com ela. Processo que impõe etapas 

que terão que ser respeitadas. Saltar para a exigência do comprometimento, sem a 

experiência do reconhecimento e encontro, resultará voltívolo. 

A proposta da Cristologia na pneumatologia contemporânea nesse sentido está, 

para alertar acerca da real necessidade de redescobrir plataformas de comunicação, a 

fim de que todos tenham a chance de viver, fidelizar-se e comunicar, o que não se 

restringe ao espiritual, mas amplia-se para conceitos, normas e regras protetivas que 

na fé, podem levar a concepções missionárias de cuidado para com a humanidade. 

Nesse sentido, o Espírito apresenta-se sempre antes da missão e exige que se 

possa reconhecê-lo. Reconhecer aqui é construir a partir da experiência que nas 

pessoas já existe e se revela. O acesso a Jesus Cristo que se dá nas pessoas, por elas e 

para todos nós. Afinal, é dado do princípio da realidade24que se estamos de olhos 

abertos e ouvidos atentos, todos aqueles que vêm em busca de ajuda, tanto mais nos 

constróem com eles. 

Como Cristologia no Espírito é ação que pode partir de uma reflexão acerca da 

indignação das parcelas da comunidade que não tem espaço nas hierarquias. E como 

tal, são em maioria, de fato, precisam ser ouvidas. Surdez e cisões que são reflexo do 

que não suportamos ouvir ou para o que nos sentimos impotentes. Como exercício de 

encontro é coragem, é filtragem para o acesso às verdades da Tradição, que só pode se 

dar de modo a considerar como respondem as mesmas hierarquias na inclusão dessas 

parcelas. Como hierarquias podem regular aceitação / rejeição / bom / ruim / certo / 

errado, a fim de evitar o integralismo.25 

Nessa relação Igreja e Mundo: cultura, ciência, sociedade e estado, uma atitude 

teórica e prática que segundo princípios gerais da Igreja queira orientar vidas com 

imposições sob forma de manipulação ou domínio, desconhece na razão prática, a 

virtude da prudência, quando norma alguma pode ser aplicada sem um olhar atento 

às circunstâncias.26 

Na pneumatologia e na Cristologia, pistas pastorais em três dimensões podem 

viabilizar às pessoas o reconhecimento de suas experiências místicas sem que se 

                                                     
24 Expressão da Psicanálise para definir o oposto da fantasia. 
25 Termo utilizado por Rahner que se refere ao risco de execução de uma doutrina tornar-se uma teoria 
ideológica vazia. 
26 Ref. a Kant. 
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tornem Gnosticismo ou um clube excludente que relega a mensagem de Jesus Cristo.27 

Experiências místicas trazem o risco de alienação se não reguladas por uma mediação 

Cristológica. Assim, tanto na mística, quanto na profética e na dimensão cósmica, a 

ética se faz necessária, como equilíbrio, senso de realidade e fidelidade a um cuidado 

que se volta para todos, não apenas para alguns. 

Chega-se à conclusão de que a palavra de ordem na contemporaneidade é 

reconhecimento, se as pessoas nas diversas instâncias não forem levadas a escuta, 

acompanhadas em suas vivências, tenderão a responder a esse abandono com suas 

desistências. Logo, é preciso que se diga: não se pode separar teologia de cuidado. A 

Cristologia dos movimentos são expressões dessa atenção necessária. A Igreja precisa 

tornar-se espaço de encontro e humanização. Cristologia e pastoral, assumem aqui a 

correlação ética do cuidado. Uma não pode desligar-se da outra. E isso implica 

flexibilidade e plasticidade com as pessoas as quais a Igreja se dedica e que lhe 

auxiliam, bem como, novas formas de acolhida. Tal como aponta o Papa Francisco: “o 

tempo é maior que o espaço.” É preciso criar, dar início a processos onde a verdadeira 

Eucaristia aconteça, na communio dessa Ekklesia que nasceu para crescer em 

conjunto28. No ato de dar e receber, não pré-ocupado com o que as pessoas falam, tão 

obcecadamente, mas que falem, e, que se possa construir a partir de suas palavras, 

tanto quanto de seus corações. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A partir das reflexões uma intervenção realizada: Relato de Experiência 

 

Ao longo da disciplina,  um  Frei, acadêmico,  cursante  do  mesmo  programa e 

responsável por uma comunidade em uma cidade vizinha, vivencia o impacto de uma 

tragédia e a partir do refletido nas aulas faz um convite a colega psicóloga, especialista 

em luto, da mesma disciplina para intervir na sua comunidade. O relato a seguir traz 

                                                     
27 CODINA, 2012. 
28 FRANCISCO,  Evangelii  Gaudium:  O  tempo  é  superior ao espaço; EG 222-225. Disponível  em: 
<http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione 
-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#O_tempo_%C3%A9_superior_ao_espa%C3%A7o>.Acesso 
em: 17 nov. 2017. 
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essa experiência e seus resultados, prescindindo por questões éticas, de identificações 

específicas. 

A comunidade havia na semana anterior sofrido com a hospitalização de 32 

jovens baleados em um tiroteio durante uma festano bairro, e a morte de dois. Fato 

ocorrido em função da disputa de facções no tráfico de drogas já há muito presente 

naquela região. 

Para evitar o enfrentamento direto a situação, os acadêmicos pensaram em uma 

palestra com o tema: “Um diálogo sobre luto?” Divulgada nas próximas missas e no 

jornalzinho local durante um período de quinze dias. A ideia residia no objetivo de 

acolher a    experiência de temor e pesar da  comunidade, instrumentalizando-os para 

o enfrentamento da vida em processos de violência urbana, luto e trauma, enquanto 

uma forma prática de suporte religioso e pastoral nas dimensões da fé, como amparo 

e cuidado. 

A intervenção foi planejada para a noite, à ocorrer por duas horas, dentro da 

Igreja matriz da comunidade. Para tal, foi disponibilizado material em datashow e 

microfones sem fio disponibilizados aos ouvintes, a fim de viabilizar uma participação, 

escuta familiar e comunitária interatuante. 

Aproximadamente 250 pessoas vieram e o programa de conteúdo alcançou um 

diálogo sobre: 

1. Luto individual e familiar, sintomas, possíveis oscilações e etapas 

normativas; desafios e cuidados, construção de busca de apoio na rede de suporte 

familiar e social, bem como oferecê-lo. 

2. A importância da fé na vivência em comunidade como facilitador da 

elaboração e adaptação às mudanças no enlutamento. Desobstacularizando possíveis 

complicadores. 

3. O que e como pode, a comunidade auxiliar as famílias enlutadas. 

4. O sistema de compaixão, a dor do outro como eco e experiência de cuidado 

no coração de quem cuida. 

5. Luto coletivo, resgate e preservação da vida quando a dor é de todos. 

6. Violência urbana, retomada de controle e reasseguramento frente à vida em 

meio às   ameaças. Um cuidado a medio prazo. 

7. Programa P.A. “polícia amiga”, o reforço do cuidado nas bases de uma 

vizinhança segura; amigos cuidando de amigos. 
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8. Resgate e reconstrução da vida no coração de um Deus que sofre: a fé como 

recurso de enfrentamento a dor, onde a dor recebe eco e guarida, a Igreja como lugar 

de proteção e suporte.  

9. A Comunhão dos Santos como prática de um cuidado e vinculação protetiva 

diária. Jesus Cristo como Aquele que sofreu como nós, mas também como Aquele que 

nos Revela o Espírito de Deus. Ressurreição sempre possível em cada amanhecer. 

10. Esperança como força que nos move na direção de tudo que pode vir a dar 

certo, oferecendo-nos desde já, um novo hoje, em cada escolha, a cada passo no 

Caminho. Esperança que é na Ressurreição de Jesus Cristo, o amor de Deus, sempre 

presente, no rosto de quem escuta e ajuda, a nos resgatar do abandono e da escravidão 

do medo. 

11. Valoração da vida que somos, não somente da vida que temos, como 

menção e convite de mútuo caminhar, reconhecendo que sabe mais sobre nossas 

chances de futuro, enquanto humanidade, aqueles que conhecem tanto a noite escura 

quanto a certeza do amanhecer. Nas sementes que a cada dia podemos dispor a quem 

passa por nós na mesma estrada. 

O encontro se deu em três horas e meia e contou com perguntas, relatos e 

agradecimentos de todos. Os padres presentes trabalharam com a psicóloga, fazendo 

intervenções e complementando ideias. Do mesmo modo, o frei que convocou o 

trabalho também o iniciou e o encerrou. 

Expressões surgiram no final, em meio aos agradecimentos dos participantes: 

• “Quanta coisa aprendemos hoje para nossa vida”. 

• “Senti que recebemos um suporte bem honesto”. 

• “Essa é a fé dentro da vida, a fé que me ajuda a dar conta do medo.” 

• “Não havia pensado em Jesus Cristo tão perto de mim, como senti aqui hoje”. 

• “A psicologia devia ajudar mais aos padres”. 

• “Nossa comunidade foi privilegiada”. 

• “Me senti mais dentro da minha Igreja”. 

• “A Igreja hoje nos ajudou a viver a nossa realidade”. 

• “Que bom que não estamos sozinhos”. 

• “Nunca pensei que vir pra Igreja e rezar podia ser tão útil”. 

• “Obrigada por nos escutarem”. 

• “Existe um lugar aqui pra nós”. 
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• “Quem promoveu isso realmente se importou com a gente e com o quê a 

gente vive aqui”. 

• “Deus pra mim, é isso, isso que a gente viveu juntos nessa noite”. 

A intervenção deixou três ideias para cuidado contínuo, as quais, na mesma 

ocasião, se prontificaram voluntários: a formação de um grupo de apoio a enlutados, a 

formação de um grupo de apoio frente a violência urbana e um curso de 

instrumentalização sobre luto e trauma para os ministros das diferentes pastorais. 

Os alunos, após a intervenção, avaliaram a experiência como positiva, coerente 

com o que se refletia na disciplina. Ficou-lhes marcante a postura 

epistemologicamente humilde e aberta, que tornou-se necessariamente presente nos 

campos religioso e psicológico, que ambos experienciaram, como vivência concreta de 

um diálogo entre teologia e ciência, onde ambas as dimensões do saber estiveram 

também ajudando-se mutuamente, com o fim exclusivo do cuidado, resgate e 

preservação da vida daquela comunidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O que se pode pensar ao final... Um sempre renovado começo! 

Inicialmente, tornou-se claro que o aprendido na disciplina caracterizou-se 

correspondentemente ao apreendido na experiência intervencional. Ali a pastoral se 

realizou como chama Cristológica. A Igreja, nesse sentido, precisa reconhecer de modo 

prático seu espaço, potencial de cuidado para a vida humana. A fé aqui não entra 

apenas como discurso, mas no percurso, como fonte vitalizadora e promotora de 

cuidado. experiência que nasce da escuta dos fiéis. 

No tema luto por jovens, luto coletivo e violência urbana, testemunhou-se uma 

teologia, que na Cristologia, como potencial pastoral moveu-se por impacto. Buscou 

recursos para “descer”, encarnar a realidade daquela comunidade, levando respostas 

práticas e reasseguramento. De acordo com o que discutimos em diversos momentos 

na disciplina em curso. 

No que compete à psicologia, alcançou seu objetivo maior, cuidar da vida 

humana, servindo a teologia e multiplicando cuidados, no respeito às crenças, mas 

ainda, apreendendo do senso religioso e da teologia enquanto ciência, a força que 

emerge da fé, para os estados de recuperação frente ao enlutamento. 
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A experiência, no seu todo, mostrou um caminho possível, de fato, como ponte, 

entre o Cristo professado e Jesus Histórico, onde nada se faz excludente. Muito antes 

como Cristologia, encarnada na pastoral, viabilizou uma segunda conexão entre a 

teologia e a psicologia. Uma dupla conexão, se assim se pode dizer, com foco central, 

senão pleno, no cuidado. 

É tempo de interdisciplinaridade, diálogos conduzidos pela ética do cuidar, são 

também sinais dos tempos, indicam a chegada da Esperança, em cada sorriso que se 

punha ao entardecer e que retornou no amanhecer, com a força da luz, indicando 

caminhos para a Verdade máxima em todos nós: “Amai-vos uns aos outros”.  
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3. A MORTE: DE UMA VISÃO GERAL DA CONCEPÇÃO CRISTÃ ÀS 

CRENÇAS HAITIANAS 
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Wilner Charles1 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
Em cada cultura a morte é concebida de maneira diferente. E sempre é vivida a 

partir de uma crença. A fé, por meio da religião, constitui-se como alma da cultura e 

tem uma palavra de autoridade sobre a morte. Mas, por vezes, a fé dilui-se com os 

demais elementos culturais. O que se espera não é isso, mas que a fé se conserve e 

mantenha seu próprio sentido como tal em todo lugar.  

No Haiti, cultura que vamos abordar neste artigo, a fé cristã mistura-se com a 

cultura popular, gerando, no mínimo, duas correntes de compreensões sobre a morte: 

uma tem como fundamento a tradição cristã e outra se baseia na tradição cultural 

fundante deste povo. Cada uma dessas compreensões quer atingir o objetivo de 

apresentar a morte como plenitude da vida do ser humano e como um novo 

nascimento.  

Para abordar este assunto formulamos o seguinte tema: “a morte: de uma visão 

geral da concepção cristã às crenças haitianas”. Partindo da fé cristã, tomamos a 

concepção que provém da mesma, de que a vida do ser humano contém uma curva 

biológica e uma curva pessoal. Na curva biológica, o ser humano vai decrescendo até 

acabar de morrer. E na curva de vida pessoal, este mesmo ser humano pode crescer 

indefinidamente até acabar de nascer e viver. Já nas crenças do Haiti, essa vida além 

da morte, essa plenitude da vida, supõe que os mortos não morreram no sentido 

ocidental do termo, mas entrarem numa outra forma de vida diferente daquela que 

foram vividas. Diante dessa concepção cultural sobre a morte, a compreensão cristã da 

morte está sendo desviada. Então, tudo se torna confuso.   

Neste contexto empenhamo-nos, primeiro, em apresentar a compreensão 

escatológica cristã sobre a morte. Esta última revela o caráter absurdo da existência 

                                                     
1 Doutorando em Teologia sistemática na PUCRS. Sou religioso da Congregação dos Oblatos de São 
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humana. Ela interrompe violentamente todo o projeto existencial, toda a liberdade 

pessoal, todo o significado da vida. Sendo cristão, sabe-se que a certeza pessoal da 

morte nos humaniza, ou seja, nos transforma em verdadeiros humanos, em mortais. 

A morte e a conscientização da finitude humana e de sua condição como mortal que 

abrir o ser humano à possibilidade de pensar em humanização. Isto é o que nos leva a 

pesquisar sob o tema da morte.  

O objetivo do trabalho é compreender o destino final da morte desde uma visão 

geral da concepção cristã às crenças populares haitianas. Para isso, dividiremos o 

trabalho em três partes. No primeiro ponto apresentaremos uma visão geral sobre a 

morte. No segundo ponto, trataremos de uma visão cristã sobre a morte. E, por fim, 

apresentaremos uma visão das crenças haitianas sobre a morte. Assim, teremos a 

clareza de uma visão escatológica cristã sobre a morte, a fim de posicionar cada 

doutrina em seu determinado lugar.  

 

1 VISÃO GERAL SOBRE A MORTE  

 

Segundo Platão, a morte é a libertação do pensamento. Para ele, a pessoa que 

consagra realmente sua vida à filosofia é senhor da legítima convicção na hora da 

morte. Essa pessoa tem a esperança de ir e encontrar no além excelentes bens quando 

estiver morto2. Para Henzel e Leloup, a morte é o fim de uma ilusão, uma libertação. 

Ela é o fim do sofrimento. Estes mesmos autores concebem a morte como um 

momento mais sagrado da existência, pois ela é ocasião de entrar num espaço 

ilimitado3. De ponto de vista antropológico, podemos entender a morte como algo que 

possui a imagem do ser humano, uma imagem “herdada de uma cultura, de uma 

civilização ou de uma religião e acreditar que o ser humano corresponde a tal 

representação”4.  

A morte é um ato da natureza. Como diz Santana, “a morte é tão natural, mas 

sempre nos apavora”5. Quer dizer, a morte faz parte do projeto da vida de todo ser vivo, 

mas é difícil aceitá-la. Não há vida sem morte. Tudo que vive um dia deve morrer. A 

                                                     
2 PLATÃO. Os pensadores. S.d. p.65-68. 
3 HENZEL, Marie de. ; LELOUP, Jean Yves. A arte de morrer: Tradições religiosas e espiritualidade 
humanista diante da morte na atualidade, 1999, p. 34. 
4 HENZEL, Marie de. ; LELOUP, Jean Yves. A arte de morrer: Tradições religiosas e espiritualidade 
humanista diante da morte na atualidade, 1999,  p. 29. 
5 SANTANA,  Waldemir.  Morte um enigma decifrado. João pessoa,  2011, p. 121 
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morte é sempre um fato certo no ciclo da vida. Pois não existe uma vida cumulativa, 

mas sim uma vida sucessiva. Conforme Heidegger, a morte é maneira de ser pela qual 

o Dasein6 com sua morte. Neste caso, o filósofo define o ser humano como um ser para 

a morte. A morte humana é uma possiblidade permanente7.   

Antes de tudo, o ser humano é a comunhão com a natureza. O ser humano, no 

seu processo evolutivo, está inserindo na natureza como seu fruto maduro e 

maravilhoso. Ele participa na história da natureza pelo seu corpo. É um ser vivo. É 

frágil e mortal. Ele é o centro da comunicação entre a natureza e os seres humanos. Os 

homens e mulheres lutam pela vida. Por isso a pessoa humana é muito mais do que a 

vida, uma vez que ela luta. A sua luta não se reduz numa luta instintiva do animal, mas 

inteligente, planejada e cultivada8. O homem e a mulher fazem tudo para prolongar 

sua vida.  Eles comem bem. Eles descansam. Mas a morte, como ato da natureza, “é 

uma necessidade biológica”9. 

A morte é um ato pessoal: “Morrer é uma questão eminente pessoal. Quando a 

morte passa a ser minha, ela convida-me a vivê-la” 10 . A morte deixa sempre um 

caminho aberto. Por isso não basta fazer muito discurso sobre ela quando ela se faz 

presente. Da morte não se tem um segundo mandato, ninguém pode morrer duas vezes 

e ninguém morre por ninguém11.  

A morte é um fato social. O ser humano morre dentro do horizonte cultural e da 

classe em que viveu. A maneira que se morre hoje é bem diferente da maneira que se 

morria na Idade Média. A figura da morte depende do lugar onde se morre. A morte, 

tanto como ato da natureza, tanto como ato pessoal, é o mesmo para todos, mas como 

fato social é diferente, “porque essa natureza e essa pessoa se situam em condições 

culturais, religiosas e sociais tão diversas” 12.  

Contudo a morte como fato social nos interpela a desmistificar e entender o seu 

significado no mundo da burguesia, no mundo dos pobres e no mundo dos cristãos.  

 

                                                     
6 Dasein é o termo principal na filosofia existencialista de Martin Heidegger. Na sua obra Ser e Tempo, 
Heidegger se põe a questão filosófica do ser. 
7 ZILLES, Urbano. Antropologia teológica, 2011, p. 213. 
8 LIBANIO, João B.; BINGER, Maria C. Escatologia cristã, 1985, p. 149-151. 
9 SANTANA, Waldemir.  Morte um enigma decifrado. João pessoa, 2011, p. 122.  
10 SANTANA, Waldemir.  Morte um enigma decifrado. João pessoa, 2011, p. 137.  
11LIBANIO, João B.; RUBENS Pedro. A vida e a morte: Desafios e mistérios, 1993, p.83.  
12 LIBANIO, João B.; BINGER, Maria C. Escatologia cristã, 1985, p.165. 
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2 VISÃO DO CRISTIANISMO SOBRE A MORTE  

 

Aqui pretendemos analisar três pontos nos quais se resumem a visão do 

cristianismo sobre a morte. Primeiro, a morte não como algo que vem e somente 

destrói a vida, mas como fim-plenitude da vida. Segundo, a morte como cisão e 

passagem. E, terceiro, a morte como verdadeiro nascimento do ser humano.  

Com efeito, a morte cria uma divisão entre a eternidade e o tempo. Mas ela não 

cobre mais do que um aspecto da morte do homem. Isto é, o biológico e o temporal. O 

ser humano é um animal, mas esse mesmo é racional, por isso ele é mais do que Bios. 

O homem e a mulher suspiram pela eternidade. Por esta razão são mais do que tempo. 

Assim, o ser humano “é pessoa e interioridade. Para esse a morte não é um fim-fim, 

mas fim-plenitude e um fim-meta alcançada” 13.  

A morte implica uma cisão entre o tempo e a eternidade. “A morte significa 

extrapolação para fora do tempo. Este é uma forma de vida corpórea. A morte é 

passagem para eternidade, para seu hoje eterno” 14. Por esta razão, quando se fala de 

fim dos tempos, é fora do tempo. A pessoa que morre entra logo no dia do juízo da 

ressurreição e da parusia do Senhor. “A morte é passagem universal. É preciso que a 

transponha corajosamente. É passagem da corrupção para incorrupção, da 

mortalidade para imortalidade, da perturbação para a tranquilidade” 15. 

A morte é um simples acontecimento, dramático, sem dúvida, que possibilita a 

transformação antropológica. É o início da verdadeira vida. A vida tem suas exigências 

na sua globalidade. Uma das exigências da vida não é morrer, mas é como viver. Da 

mesma maneira que a morte depende da vida, assim também a vida depende da morte. 

A morte permite que o homem e a mulher realizem o seu desejo, que é viver 

eternamente16. Tomás de Aquino entendeu a morte como obstáculo para a felicidade 

do ser humano no caminho da vida terrena. Há uma esperança e única da felicidade 

que é da ação divina17. 

O cristão morre para poder ressuscitar. Ressuscitar para a vida. Esta vida é 

interminável, pois é uma vida que procede do amor e é feita para o amor. Assim 

entendemos que “a morte é o início de uma verdadeira vida e que toda essa vida não 

                                                     
13 BOFF, Leonardo. Vida para além da morte, 1980, p. 135.  
14 ZILLES, Urbano. Esperança para além da morte, 1980, p.89.  
15 CANTALAMESSA, Raniero. Morte minha irmã, 1992, p. 23.    
16 SANTANA, Waldemir.  Morte um enigma decifrado, 2011, p. 153-155.  
17 ZILLES, Urbano. Antropologia teológica, 2011, p. 213.  
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tem sido senão um ensaio, um caminho, um presente a ser aberto, dia após dia, a ser 

usado com intensidade” 18 . “A morte é um novo nascimento. Morre-se para uma 

realidade e vem outra. Vamos ao longo da vida nos transformando, e na morte acontece 

a transformação por excelência”19.  

Na visão cristã, a morte é o momento em que nasce a verdadeira vida. Por amor, 

Deus ressuscitará o ser humano20. Como escreveu São Paulo, o mesmo Deus que 

ressuscitou Jesus, “também nos ressuscitará pelo seu poder” (1Cor 6,14). Os cristãos 

têm uma visão clara do que se entende pela vida além da morte, mas essa visão parece 

confundida com outras crenças populares. É o que acontece no Haiti, por exemplo, e 

que passamos a discorrer. 

 

3 VISÃO DAS CRENÇAS HAITIANAS SOBRE A MORTE  

  

Para uma visão das crenças haitianas da morte enfatizaremos em dois pontos 

que são: a compreensão do corpo e do espírito na visão popular do ser haitiano e a 

preparação do morto para a eternidade durante e depois da morte. Mas, antes de 

entrar no que se entende por corpo e espírito na cultura haitiana, apontaremos quatro 

visões do ser humano conforme nos apresentam Henzel e Leloup 21 . De antemão, 

dizemos: a visão que se tem, no Haiti, sobre essas duas entidades, são influenciadas 

por outras culturas mais antigas que a haitiana. 

Em primeiro lugar, trata-se da visão da tradição dos atomistas da antiguidade 

que havia uma compreensão do ser humano como um ser unidimensional. Assim, o 

ser humano é apenas uma matéria, um corpo. Ele é um ser composto que será logo 

decomposto. Essa compreensão concebe o ser humano como um ser sem alma. Este 

ser não tem espírito. 

Em segundo lugar, para os filósofos como Platão e Descarte, o ser humano é um 

ser bidimensional. Nesta visão concebe-se o corpo como um ser animado. Este último 

é entendido como alma, psique, fonte da vida. O ser animado é o que forma as nossas 

células e átomos. A saída dessa animação no corpo resultará na morte ou no cadáver. 

Nesse contexto, Platão e Descarte tratam de uma diferença entre corpo e alma. Para 

                                                     
18 BRUSTOLIN, Leomar. Morte: uma abordagem para a vida, 2007, p. 55.  
19 SANTANA, Waldemir.  Morte um enigma decifrado, 2011, p.37. 
20 ZILLES, Urbano. Antropologia teológica, 2011, p.217. 
21 HENZEL, Marie de. ; LELOUP, Jean Yves. A arte de morrer: Tradições religiosas e espiritualidade 
humanista diante da morte na atualidade, 1999, p. 30-34.  
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eles, a alma é imortal. É a parte nobre da pessoa. Enquanto que o corpo é desprezado. 

O corpo é entendido como túmulo da alma. 

Em terceiro lugar, há a compreensão do ser humano como um ser 

tridimensional. Nesta compreensão a pessoa humana é concebida como uma 

composição de alma, corpo e espírito. E este último se entende como ponta fina da 

alma. É a capacidade silenciosa e contemplativa experimentada na meditação tal como 

certos contemporâneos praticaram. Nessa compreensão se prioriza a dimensão 

contemplativa da pessoa e se despreza o corpo.  

Por fim, em quarto lugar, há a visão que não nega nenhuma das partes e 

concebem do ser humano a partir daquilo que se foi apresentado, mas o corpo, a alma 

e o espírito se ligam entre-si. Contemplando tudo que vimos sobre a visão do ser 

humano e sua composição, apontaremos, agora, como se entende o ser humano e sua 

composição na cultura haitiana.  

 

3.1 A compreensão do Corpo e do Espírito na Cultura Haitiana 

 

Na cultura haitiana a pessoa é entendida como corpo e alma. Estes dois 

elementos compõem a personalidade do indivíduo. Mas a alma compreende dois 

princípios espirituais determinando-os como Alma Superior e Alma Inferior. Em 

linguagem popular fala-se de Grande bom Anjo (le Gros bon Ange) e Pequeno bom 

Anjo (le Petit bon Ange)22. Essa concepção é anticristã.  

Alma superior: a alma superior possui uma significação simular da concepção 

cristã sobre alma, mas em certo ponto se diferenciou. Para a doutrina cristã da fé 

católica não há uma separação entre o corpo e alma, porque ambos formam a pessoa.  

Entretanto, a cultura haitiana concebe uma separação entre estes dois elementos. A 

alma pode deixar o corpo em certos momentos. A saída definitiva da alma no corpo 

pode provocar a morte ou não23.  

A alma inferior: a alma inferior é um espírito, uma força de origem africana. É 

o protetor do indivíduo. É também o dispensador do indivíduo. Essa alma inferior 

pode se separar do corpo em qualquer momento, por exemplo, no caso das pessoas 

que perdem o bom senso. Mas a sua saída no corpo não provoca imediatamente a 

                                                     
22 MÉTREAUX, Alfred. Le Vaudou haïtien, 1957, p. 228.  
23 ALSAIN, Jean Osner. Le phenomène de la mort et la mentalité paysanne. Cahier de Folklore et des 
Traditions orales d’Haïti, p. 16.  
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morte, como pode ocorrer se a alma superior sair24. Mas para Métraux, a alma inferior 

é um anjo de guarda que, depois da morte da pessoa, desaparece somente após nove 

dias. Já a alma superior é identificada como fantasma, pois permanece no lugar onde 

vivia a pessoa25.  

Partindo destes dois princípios, que são a alma inferior e alma superior, pode 

se dizer que, apesar de não haver na cultura haitiana uma visão escatológica do que 

virá depois da morte, essa sociedade tem um entendimento diferente do significado da 

morte. Para os haitianos Deus é isento de culpa da morte, pois a morte nunca é natural. 

A culpa da morte não é a doença nem o envelhecimento, mas é sempre um ser humano.   

Como disse Germeil, a morte é a maior preocupação do ser humano desde sua 

origem26. Neste sentido também podemos dizer que a morte é a maior preocupação de 

todo ser haitiano. Ela causa dor, tristeza, empobrecimento, miséria, mas também 

alegria e esperança. Ela expressa a solidariedade e o espírito de partilha. A morte no 

Haiti, para além da dor, expressa momento de comunhão e de unificação entre todos 

os vizinhos e familiares.  

Deduzimos que a compreensão de uma vida além, de um pós-morte na cultura 

haitiana, tem dois sentidos. Em primeiro lugar, trata-se da morte com a ausência da 

alma inferior, é uma morte puramente artificial. A pessoa morre antes do seu tempo. 

Então, o cumprimento da vida desta pessoa será mesmo neste mundo, onde ele tornará 

o escravo do outro. Vai trabalhar como empregado sem renda. Em segundo lugar, 

trata-se da morte como o abandono da alma superior. É a morte natural que inclui a 

concepção de vida plena, o novo nascimento. É a morte entendida como passagem e 

nisto possui o mesmo sentido da fé cristã.  

Para a maioria dos camponeses haitianos, a alma superior e a alma inferior são 

como duas forças espirituais que constituem a personalidade do indivíduo. Essas duas 

forças espirituais são imortais27. A morte é entendida como uma alma desencarnada28. 

No Haiti a maioria da população professa exteriormente a fé cristã, especificamente a 

fé Católica, mas o essencial mesmo não entra em vigor. Os ritos cristãos servem mais 

para uma função social do que construir algo de interioridade.  

                                                     
24 ALSAIN, Jean Osner. Le phenomène de la mort et la mentalité paysanne. Cahier de Folklore et des 
Traditions orales d’Haïti, p. 16.  
25 MÉTREAUX, Alfred. Le Vaudou haïtien, 1957, p. 229.  
26 GERMEIL Castel. Politique et culture à haïtienne, 2007, p.12.  
27 ALSAIN, Jean Osner. Le phenomène de la mort et la mentalité paysanne. Cahier de Folklore et des 
Traditions orales d’Haïti, 1980, p. 22-24.  
28 MÉTREAUX, Alfred. Le Vaudou haïtien, 1957, p. 229. 
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3.2 A preparação do Morto para a Eternidade durante e depois da Morte  

 

A morte é identificada como o supremo adversário a eliminar e exorcizar em 

qualquer lugar29, mas no Haiti, ela é concebida também como momento de alegria e 

momento da última homenagem à pessoa. Por isso o cuidado do morto requer valor 

muito importante para os parentes da pessoa. Mas, como afirma Germeil, a apreensão 

do mistério da morte e da escatologia na cultura popular haitiana produz certo medo30, 

pois exige certa dependência obrigatória à pessoa morta. Os compromissos com essa 

última são sagrados.  

Os passos a serem dados na preparação do morto para uma vida plena são os 

seguintes: Higiênico mortuário (toilette mortuaire), vigília (veillée), casketing (la mise 

em bière), funeral, novena e luto (deuil). Estes passos são obrigatórios para qualquer 

ser haitiano, independentemente de sua classe e de sua denominação religiosa.  

Higiênico mortuário: O banhador convidado pela família prepara uma água 

com as plantas aromáticas. Às vezes ferve a água junto com as plantas e faz a higiene 

do morto com sabão. Este banho do morto significa que a pessoa conserva sua 

dignidade mesmo estando morta. Depois da higiene, veste a pessoa e a coloca no 

caixão.  

A vigília-velório: Todo morto tem direito a um velório, exceto o recém-nascido 

que não sobrevive ao parto. Este pode ser enterrado sem nenhum ritual. A vigília é o 

momento de grande homenagem à família do morto. No velório, a dor e alegria se 

encontram porque é um momento mais de divertimento do que de tristeza.  

O fenômeno da morte no Haiti nos leva a refletir e a pensar sobre o mistério de 

nossa fé. Em todos os países existe a morte, mas o modo de concebê-la é sempre 

diferente. No Haiti, quando uma pessoa morre, é preciso, antes de noticiar, juntar 

todas as bagagens da casa.  

Enquanto ocorre o velóri31o, os familiares do morto sentam-se num quarto e 

cada pessoa que chega vai cumprimentá-los e desejar-lhes condolências. É 

interessante lembrar que, ao agradecer a uma visita, os familiares falam sobre o morto, 

sobre suas virtudes enquanto estava vivo e lembra as últimas coisas que fez antes de 

morrer, como também as suas últimas palavras pronunciadas. A consolo, por parte de 

                                                     
29 GERMEIL Castel. Politique et culture à haïtienne,  2007, p. 12.  
30 GERMEIL Castel. Politique et culture à haïtienne,  2007, p. 17.  
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quem vem ao velório, é sempre uma palavra de esperança, resignação e de obediência 

perante a vontade divina. No velório há o ritual especial de fazer uso da Sagrada 

Escritura, a leitura da vida de alguns santos e cantos especiais32.  

Novena: No Brasil, por exemplo, após sete dias do enterro de uma pessoa, a 

família se reúne na igreja e reza uma missa, culto ou terço pelo sétimo dia do 

falecimento de seu ente querido. No Haiti, espera-se nove dias após o enterro da pessoa 

para fazer uma novena. Essa novena é realizada, não na igreja, mas em casa, onde se 

reúnem todos os familiares, vizinhos e amigos para celebrar. Rezar uma missa em 

memória da morte na igreja, somente depois da novena. 

Deuil-luto: É normal no Haiti, durante e depois da morte de uma pessoa, ver 

toda a família vestida de preto.  Este traje é usado pela família durante dezoito meses 

contados a partir do dia que se começa a usá-lo. Os pais não podem usar este as vestes 

pretas pelo falecimento de seus filhos. Os mais velhos do que o falecido também não 

podem vestir de luto33.  

Na sociedade haitiana valorizam-se muito os aspectos sociais da morte e 

cultivam-se grande respeito para com todo o processo que deve se realizar ao falecer 

uma pessoa.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao chegar ao final de nosso trabalho, cujo objetivo geral foi compreender o 

destino final da morte, desde uma visão geral da concepção cristã às crenças haitianas, 

o que podemos constatar? Nesta pesquisa nós abordamos uma questão tão humana: a 

inquietude da morte. Projetamos os três níveis da morte como: natural, pessoal e 

social. Estes níveis são diferentes no mundo dos pobres e entre as classes burguesas. 

Fizemos uma grande viagem buscando entender a morte na perspectiva cristã como 

verdadeiro momento do nascimento do ser humano. Depois da morte não há mais 

espaço nenhum para a ressurreição de um homem com todo seu corpo biológico. A 

revivificação de um corpo morto é totalmente impossível.  

Apesar de que é impossível um corpo morto reter vida, a fé cristã abre uma 

possibilidade de uma vida maior depois da morte. Assim, se considera a morte como 

                                                     
32 ALSAIN, Jean Osner. Le phenomène de la mort et la mentalité paysanne. Cahier de Folklore et des 
Traditions orales d’Haïti, 1980, p. 20.  
33 GERMEIL Castel. Politique et culture à haïtienne, 2007, p. 17. 
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passagem do homem e da mulher para a eternidade. Nela, o ser humano acaba de 

nascer totalmente e, se for para o bem, se chamará de céu ou “terra onde corre leite e 

mel” como plenitude divina e humana no amor, na amizade, no encontro e na 

participação de Deus. Então, biologicamente o ser humano vai definhando, mas 

pessoalmente deve crescer e madurar até irromper na esfera divina. Na morte o nosso 

corpo é concebido como ter e não como ser. Neste sentido entendemos a morte como 

verdadeira terra de nascimento do ser humano.   

“Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, 

pelo contrário, vai-se renovando dia a dia” (2Cor 4, 16), escreve São Paulo. Para quem 

não tem fé, a morte é fim de tudo. Mas para quem está comprometido na fé e segue a 

Jesus, a morte é passagem para a dimensão definitiva da vida. Nosso corpo mortal se 

desgasta e desfaz na vida terrestre; mas, através da ressurreição, Deus leva o nosso ser 

à vida plena: “nós sabemos que, quando a nossa morada terrestre, a nossa tenda, for 

desfeita, receberemos de Deus uma habitação no céu, uma casa eterna não construída 

por mãos humanas” (2Cor5,1). 

E, por fim, apresentamos a visão das crenças da cultura haitiana sobre a morte, 

onde explicamos como se entende o corpo e o espírito. E descrevemos os passos da 

preparação do morto para eternidade. Percebemos que há uma dicotomia entre o 

entendimento cristão e o entendimento das crenças na cultura haitiana sobre a visão 

pós-morte. A visão escatológica que se tem na cultura haitiana para uma vida além, é 

incompatível com a verdadeira compreensão e fé cristã. Vida além da morte referente 

à cultura popular haitiana significa a separação da alma do corpo onde a parte inferior 

espera nove dias, contados a partir do dia do falecimento, para deixar esta terra; e, a 

parte superior, permanece como protetora da sua família. Os encontros da fé cristã 

com as crenças populares haitianas constroem um forte sincretismo. Mas, tanto no 

espírito cristão como na compreensão das crenças populares, a morte é vivida 

cotidianamente como passagem. Ela corresponde à plenitude da espera.  
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4. A LINGUAGEM DA HOMILIA NA EXORTAÇÃO EVANGELII GAUDIUM 

E A CONTRIBUIÇÃO DA HERMENÊUTICA BÍBLICA DE PAUL RICOEUR1 
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Introdução 
 

A primeira Exortação Apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, trata 

do anúncio do Evangelho no mundo atual. Todas as orientações e apontamentos do 

Pontífice para a evangelização vão em direção a um retorno ao núcleo fundamental do 

anúncio cristão, o querigma. Destaca-se que dos números 135 a 159, Francisco aborda 

o tema da homilia, trazendo orientações concretas para sua preparação, tendo em vista 

a importância da homilia como espaço privilegiado de anúncio da Palavra de Deus. 

Momento onde a Igreja realiza sua missão de evangelizar.  

Em sintonia com a Exortação, também a homilia deve exprimir o núcleo central 

e a proposta de vida dos textos bíblicos, sem perder de vista o querigma. Para que possa 

cumprir com tal tarefa, se faz necessário uma hermenêutica bíblica que contribua com 

a homilia, ajudando-a a encontrar a mensagem proposta pelas Escrituras. Nesse 

trabalho, espera-se encontrar na hermenêutica de Paul Ricoeur tal contribuição. Por 

isso questiona-se: quais características e qual linguagem deve ter a homilia para que 

possa contribuir para a transmissão da fé na atualidade, segundo a Exortação 

Evangelii Gaudium? Como a hermenêutica bíblica em Paul Ricoeur pode contribuir 

para que a homilia cumpra seu papel segundo as orientações da Evangelii Gaudium?  

Procurando responder, em primeiro lugar irá apresentar-se as características 

da homilia na Exortação Evangelii Gaudium, tentando compreender o que pede o 

Papa Francisco sobre o conteúdo e linguagem da homilia. Em segundo lugar, procura-

se trazer elementos da hermenêutica bíblica de Paul Ricoeur e como eles contribuem 

para a finalidade da homilia. Por fim, volta-se a Evangelii Gaudium para apontar como 

deve ser a linguagem usada pelo pregador segundo a Exortação. Espera-se que o 

diálogo entre hermenêutica filosófica e hermenêutica bíblica possa contribuir para o 

                                                     
1 O referido texto em sua integralidade, é parte de uma publicação já editada e disponibilizada pela 
Revista Opinião Filosófica na seguinte descrição: Vol. 11, n. Ed. Esp. 1 (2020) – Dossiê: Teologia & 
Linguagem; endereço: https://opiniaofilosofica.org/index.php/opiniaofilosofica/article/view/965 

https://doi.org/10.36592/9786587424262-4
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anúncio do Evangelho hoje, e principalmente, auxiliar os pregadores em sua árdua 

tarefa. 

 

1 Características da homilia na Exortação Evangelii Gaudium 

 
O capítulo III da Exortação Evangelii Gaudium trata do anúncio do Evangelho. 

Dentro desse capítulo está o ensinamento do Papa Francisco sobre a homilia. Ela 

exprime a própria natureza da Igreja, que existe para evangelizar, para comunicar a 

Palavra de Deus, levar os homens ao conhecimento de Jesus Cristo por meio de seu 

anúncio explícito. 

 
A Igreja é como que um sacramento de Cristo, a Palavra de Deus. Ela deve 
comunicativa, eloquente, no “anúncio do Evangelho”. Ali se considera a 
necessidade da primazia do anúncio explícito de Jesus como Senhor. A Igreja 
escuta a Palavra de Deus e a transmite como discípula missionária. A “prioridade 
absoluta” (cf. EG 110) consiste no anúncio explícito de Jesus Cristo2.  

 

Francisco endossa a importância da homilia como momento privilegiado de 

anúncio do Evangelho e de transmissão da fé. Certeza que a Igreja já apresentou em 

outros documentos. O Papa Bento XVI na Exortação Verbum Domini, que aborda a 

Palavra de Deus na vida e missão da Igreja, disse:  

 
A homilia constitui uma atualização da mensagem da Sagrada Escritura, de tal 
modo que os fiéis sejam levados a descobrir a presença e a eficácia da Palavra de 
Deus no momento atual da sua vida. Aquela deve levar à compreensão do mistério 
que se celebra; convidar para a missão, preparando a assembleia para a profissão 
de fé, a oração universal e a liturgia eucarística (Verbum Domini, n. 59). 

 

Assim, Francisco dos números 135 a 159 da Evangelii Gaudium reafirma a 

importância da homilia no âmbito do anúncio da Palavra de Deus no contexto atual. O 

Papa se debruça sobre o tema da homilia e sua preparação, “porque muitas são as 

reclamações relacionadas a esse ministério importante, e não podemos fechar os 

olhos” (Evangelii Gaudium, n. 135). Para ele a pregação litúrgica faz a mediação entre 

o pastor e seu povo, ela é “um encontro consolador com a Palavra, uma fonte constante 

de renovação e crescimento” (Evangelii Gaudium, n. 135). O documento apresenta 

algumas características fundamentais que devem marcar a homilia no contexto 

hodierno. 

                                                     
2 BIANCHINI, Wagner Cardoso. A Alegria do Evangelho e a eclesiologia do Povo de Deus, p. 64.  
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Francisco caracteriza a homilia como uma conversa da mãe com seus filhos. 

“Lembra-nos que a Igreja é mãe e prega ao povo como uma mãe fala ao seu filho” 

(Evangelii Gaudium, n. 139). Já aqui se percebe a linguagem não rude que o Papa 

deseja que tenha a homilia, “esta linguagem é uma tonalidade que transmite coragem, 

inspiração, força, impulso” (Evangelii Gaudium, n. 139). Esta visão da Igreja materna 

que prega a seus filhos deve ser cultivada pelos próprios pregadores, estes precisam 

ser próximos dos ouvintes, utilizando uma linguagem que manifeste essa proximidade. 

Afirma Francisco: “deve ser encarecido e cultivado por meio da proximidade cordial 

do pregador, do tom caloroso da sua voz, da mansidão do estilo das suas frases, da 

alegria dos seus gestos” (Evangelii Gaudium, n. 139). Ele parte da certeza de que os 

conselhos de uma mãe, com o passar do tempo, dão fruto no coração dos filhos. A 

paciência da mãe deve acompanhar o pregador em seu ofício. E além da paciência 

materna, também a capacidade de dialogar com seu povo, como o próprio Deus se 

revelou a seu povo em um caminho de diálogo, entre revelação e resposta, assim sua 

Palavra deve continuar sendo anunciada num caminho dialógico. “O Senhor compraz-

se verdadeiramente em dialogar com o seu povo, e compete ao pregador fazer sentir 

este gosto do Senhor ao seu povo” (Evangelii Gaudium, n. 141). Assim, deve a Igreja 

ao pregar, trazer a seus filhos uma proposta de vida plena, a novidade da Boa-Notícia, 

não se perdendo somente em apresentar obrigações morais. 

Outra característica da homilia que Francisco chama a atenção na Evangelii 

Gaudium é a necessidade, de no contexto atual, todo o anúncio da Palavra de Deus, e 

também a homilia, partir do “coração do Evangelho”. Essa expressão é usada pelo Papa 

nos números 34 a 39 da Exortação. Sobre a homilia, Francisco orienta:  

 
Por exemplo, se um pároco durante um ano litúrgico, fala dez vezes sobre a 
temperança e apenas suas ou três vezes sobre a caridade ou sobre a justiça, gera-
se uma desproporção, acabando obscurecidas precisamente aquelas virtudes que 
deveriam estar mais presentes na pregação e na catequese. E o mesmo acontece 
quando se fala da lei que da graça, mais da Igreja que de Jesus Cristo, mais do Papa 
que da Palavra de Deus (Evangelii Gaudium, n. 38). 

 

Papa Francisco diz ser necessário que a pregação fique concentrada mais tempo 

e mais vezes no coração do Evangelho, para exprimi-lo. Outras verdades de fé são 

sempre importantes, porém, o conteúdo central da Boa-Nova deve estar presente no 

coração e na boca do pregador. Caso contrário, corre-se o risco de o Evangelho não ser 

apresentado aos fiéis como aquilo que é: Boa-Notícia da salvação em Cristo, proposta 
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de uma vida plena em Cristo. Sobre isso, argumenta o Papa: “Neste núcleo 

fundamental, o que sobressai é a beleza do amor salvífico de Deus manifestado em 

Jesus Cristo morto e ressuscitado”. Assim Francisco retoma o papel do querigma, 

primeiro anúncio de Jesus Cristo, na evangelização. A isto ele chama de coração do 

Evangelho. Este deve estar presente na homilia, e nela deve haver adequada proporção 

na frequência dos temas e nos acentos postos aos mesmos. Pois, “o Evangelho convida, 

antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e salva, reconhecendo-o nos outros e 

saindo de nós mesmos para procurar o bem de todos” (Evangelii Gaudium, n. 39).  

Nesse sentido, deve o pregador cuidar para não falar excessivamente da moral 

cristã, não acentuar somente questões doutrinais e morais, pois assim não estará a 

anunciar o coração do Evangelho. Tal orientação do Papa implica em um estilo de 

linguagem, que além de materna, deve ser sóbria, isto é, centrada no núcleo 

fundamental do anúncio cristão. A Pontifícia Comissão Bíblica já orientou aos 

pregadores que sejam sóbrios nas palavras: 

 
A explicação que se dá dos textos bíblicos no decorrer da homilia não pode entrar 
em muitos detalhes. Convém então, colocar em evidência as contribuições 
principais desses textos, aqueles que são os mais esclarecedores para a fé e os mais 
estimulantes para o progresso da vida cristã, comunitária ou pessoal3.  

 

Assim, tal pregação da Palavra de Deus, que coloque no centro o coração do 

Evangelho, vai exigir do pregador uma séria hermenêutica bíblica. Uma interpretação 

que não se perca no moralismo, mas que apresente a novidade de vida que o texto 

bíblico revela para o homem hodierno. Por isso, “São necessários princípios 

hermenêuticos válidos. A falta de preparação neste domínio provoca uma tentativa de 

renúncia a um aprofundamento das leituras bíblicas contentando-se em moralizar ou 

em falar de questões atuais sem iluminá-las pela Palavra de Deus”4. É da interpretação 

feita das Sagradas Escrituras que irá também depender a fidelidade do pregador ao 

próprio Evangelho que ele anuncia, que é Boa-Notícia e dom de Deus, e não um código 

de condutas morais. “Uma insistência unilateral sobre as obrigações que se impõem 

aos fiéis deve seguramente ser evitada. A mensagem bíblica deve conservar seu caráter 

principal de boa nova da salvação oferecida por Deus”5.  

                                                     
3 PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA.  A interpretação da Bíblia na Igreja, p. 270.  
4 PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA, 2004, p. 271. 
5 PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA, 2004, p. 271. 
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A Evangelii Gaudium afirma que o pregador deve estar seguro de compreender 

adequadamente o significado das palavras que lê. O texto bíblico, escrito em outro 

contexto histórico, em cultura e linguagem desconhecida, precisa ser entendido em sua 

mensagem central. “Mas o objetivo não é o de compreender todos os pequenos 

detalhes de um texto; o mais importante é descobrir qual é a sua mensagem principal” 

(Evangelii Gaudium, n. 147). Encontrar tal mensagem garantirá uma pregação bem 

ordenada. Francisco aconselha: “Um dos defeitos de pregação enfadonha e ineficaz é 

precisamente não poder transmitir a força própria do texto que foi proclamado” 

(Evangelii Gaudium, n. 158). 

Assim, é necessária uma hermenêutica bíblica que contribua com essa missão 

do pregador na homilia. Por isso, volta-se agora ao pensamento hermenêutico de Paul 

Ricoeur, esperando-se encontrar em sua reflexão uma interpretação bíblica que possa 

contribuir com a missão atual da homilia de encontrar no texto bíblico a Boa-Nova, 

para então anunciá-la. 

 

2 Contribuição da hermenêutica bíblica de Paul Ricoeur 

 

A Pontifícia Comissão Bíblica, no documento A interpretação da Bíblia na 

Igreja, cita Paul Ricoeur como um dos representantes da hermenêutica filosófica 

moderna que pode contribuir para a hermenêutica bíblica. “[...] diversos autores 

aprofundaram a teoria hermenêutica contemporânea e suas aplicações à Escritura. 

Entre eles mencionaremos Rudolf Bultmann, Hans Georg Gadamer e Paul Ricoeur”6. 

Assim, percebe-se uma contribuição de sua filosofia, que tem incidência sobre a 

interpretação dos textos bíblicos.  

Pretende-se trazer elementos da hermenêutica bíblica ricoeuriana que podem 

contribuir para que a pregação, segundo Francisco, atinja sua finalidade. Aqui, se 

limita a abordar resumidamente aspectos de sua hermenêutica bíblica, sem explicar 

aspectos da hermenêutica filosófica. No entanto, se faz necessário dizer que Ricoeur 

reconhece uma inclusão mútua entre as duas hermenêuticas, aplicando a contribuição 

da hermenêutica filosófica ao fazer hermenêutica bíblica, e ao mesmo tempo, 

reconhecendo o que a hermenêutica bíblica possui de próprio.  

                                                     
6 PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA, 2004, p. 223. 
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Das narrativas bíblicas o Reino de Deus é para ele o elemento comum, ou o 

símbolo que pode ser sempre ressignificado. Em termos filosóficos, é a “coisa do texto”, 

o objeto da hermenêutica.  

 
Ao dizer que o Reino de Deus é o elemento comum a vários modos de discurso, de 
modo algum pretendo subentender que seja o referente último das palavras, 
provérbios ou ditos proclamatórios, que falam dessa noção de uma forma ou de 
outra. Chamando-o “qualificador” de cada um desses modos de discurso, trata-o 
como um símbolo que requer uma interpretação capaz de fazer dele uma parte do 
sentido da parábola, do provérbio ou do dito proclamatório7. 

 

A linguagem teológica e bíblica fornece palavras e símbolos que precisam ser 

significados e ressignificados. Precisam então, de um sistema interpretativo que 

respeite sua natureza. Ricoeur reconhece a confissão de fé como ponto fundamental e 

próprio do texto bíblico. “A confissão de fé que se exprime nos documentos bíblicos é 

inseparável das formas de discurso, quero dizer, a estrutura narrativa, por exemplo, 

do Pentateuco e dos Evangelhos, a estrutura oracular das profecias, a parábola, o hino, 

etc”8. Assim, há entre a confissão de fé e as narrativas bíblicas uma solidariedade. Do 

que se diz sobre Deus nas lendas e sagas isoladas, são no fundo organizadas para 

construir uma única narrativa, “centrada num acontecimento-núcleo que tem, ao 

mesmo tempo, um alcance histórico e uma dimensão kerigmática”9. Liga-se dessa 

forma a dimensão narrativa com a dimensão querigmática. Como que um núcleo que 

dê sentido e significado a todas as narrativas.  

Da hermenêutica bíblica em Paul Ricoeur irá se destacar quatro elementos que 

se consideram importantes ao objetivo desse trabalho, sobretudo de seu texto 

Hermenêutica filosófica e hermenêutica bíblica.  

Primeiramente, o reconhecimento de Ricoeur de que a teologia cristã primitiva, 

que elaborou os textos bíblicos, diverge-se da filosofia grega. A teologia primitiva não 

reconhece nada ainda “dos conceitos de causa, fundamento, de essência; ela fala de 

Deus de acordo com o drama histórico instaurado pelos actos de libertação que a 

narrativa refere”10. O modo de falar de Deus na Bíblia não é inferior ao dos gregos, mas 

é uma forma própria. Sabe-se que ao longo da história, o Deus da Bíblia foi recebendo 

                                                     
7  RICOEUR, Paul. A hermenêutica bíblica, p. 136-137, apud PAULA, Adna Cândido. A teoria da 
interpretação e a hermenêutica bíblica de Paul Ricoeur, p. 246. 
8 RICOEUR, Paul. Hermenêutica filosófica e hermenêutica bíblica, p. 126. 
9 RICOEUR, 1989, p. 127.  
10 RICOEUR, 1989, p. 128.  
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roupagem filosófica e dogmática. Contudo, para Ricoeur, a narrativa da Bíblia fala de 

Deus a partir de uma experiência histórica. A forma do discurso é narrativa, mas o 

conteúdo do discurso é a confissão de fé da comunidade, perante um acontecimento, 

como o Êxodo por exemplo. Então, daí resulta também um estilo de pregação histórico 

e existencial, para que o texto bíblico fale ao hoje dos ouvintes. A pregação é anúncio a 

partir de uma narrativa de salvação operada por Deus e testemunhada pela 

comunidade de fé. Discernir o acontecimento salvífico na narrativa bíblica é desafio do 

exegeta e do pregador. 

Em segundo, Ricoeur aplica a hermenêutica filosófica à Bíblia no que diz 

respeito à “fala-escrita”. A hermenêutica filosófica orienta a hermenêutica bíblica que 

não faça um discurso teológico que não leve em conta a passagem ocorrida da fala à 

escrita. Ricoeur reconhece aqui, que para a teologia a Palavra é anterior a Escritura. 

Afinal de contas, a escrita é precedida por uma fala. Jesus foi um pregador e não 

escritor, e os cristãos viram nele a Palavra feito carne. “É assim que a teologia cristã se 

chama, voluntariamente, ‘teologia da palavra’, unindo sob este vocábulo a origem da 

sua fé, o objeto da sua fé, a expressão da sua fé, tornando-se todos estes aspectos da 

fala um único ‘acontecimento de fala’”11. Assim, ele evidencia em sua exegese algo 

fundamental para a pregação cristã: a Palavra de Deus é viva, é um acontecimento, um 

fato, em Cristo é uma pessoa, para depois, ser escrito o testemunho daqueles que a 

viram.   

Deste aspecto, ressalta-se ainda que a pregação cristã sempre repousou sobre 

os testemunhos interpretados pela comunidade primitiva. O texto bíblico traz consigo 

testemunho e também já interpretação do testemunho pela comunidade. Essa relação 

fala-escrita é constitutiva da pregação e do querigma. Este começa como proclamação 

e fala, mas “graças à escrita, a fala estende-se até nós e atinge-nos pelo seu ‘sentido’ e 

pela ‘coisa’ de que se trata nela e já não pela ‘voz’ do seu proclamador”12. Graças a 

escrita do texto bíblico o querigma chega até incontáveis gerações. Ele é a “coisa do 

texto”, na linguagem ricoeuriana, que precisa ser sempre encontrado. Essa é a 

categoria central de sua hermenêutica, tanto filosófica quanto bíblica: a “coisa do 

texto” ou o “mundo do texto”.  

                                                     
11 RICOEUR, 1989, p. 129. 
12 RICOEUR, 1989, p. 130.  
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A partir disso, há o terceiro elemento que precisa ser destacado da hermenêutica 

de Ricoeur. “A primeira tarefa da hermenêutica não é suscitar uma decisão do leitor, 

mas, em princípio, deixar explanar-se o mundo de ser que é a ‘coisa’ do texto bíblico”13. 

O leitor, diante do texto, é colocado perante um mundo novo, o “mundo do texto”. Na 

linguagem bíblica esse mundo novo é chamado de nova Aliança, ou Reino de Deus, ou 

novo nascimento. É a proposta de vida nova que Deus oferece ao homem. “Está aí 

aquilo que podemos chamar a ‘objectividade’, do ser novo projectado pelo texto”14. 

Deriva-se dessa visão, que a exegese ajuda a pregação a encontrar na Bíblia o 

que ela traz de novo ao homem, isto é, o Reino de Deus, a oferta de salvação por Deus 

ao homem, a Boa-Nova da salvação. O intérprete das Escrituras tem diante de si uma 

proposta de mundo novo proposto pelo texto. Um mundo novo que permite um ser 

novo. 

Da mesma forma que o mundo do texto literário é um mundo projetado, que se 
distancia poeticamente da realidade cotidiana, em linguagem teológica, quando se 
afirma que o Reino de Deus vem, este também é um mundo possível, projetado, 
que se distancia da realidade cotidiana15.  

 

Perante essa proposta de mundo novo feita pelo texto bíblico, só então o ouvinte 

tomará uma decisão. Compreendendo-se diante do texto, o sujeito poderá dar uma 

resposta. Assim, as implicações éticas vêm por consequência da pregação, mas não são 

o primeiro objetivo da hermenêutica. Ela deve em primeiro lugar, ajudar a encontrar 

o sempre novo da mensagem bíblica, a que o leitor ou o ouvinte poderá acolher ou não. 

E como quarta e última implicação da hermenêutica bíblica de Ricoeur está a 

globalidade do horizonte bíblico. A revelação bíblica traz consigo contrastes. Por 

exemplo, o mesmo Deus faz promessas de destruição e de vida plena ao homem. Essa 

variedade de significações mostra que o mundo do texto bíblico é um mundo de 

horizonte global.  

 
O mundo bíblico tem aspectos cósmicos – é uma criação – comunitários – trata-
se de um povo – histórico-culturais – trata-se de Israel, do Reino de Deus – e 
pessoais. O homem é atingido nas suas múltiplas dimensões que são cosmológicas, 
histórico-mundiais, tanto como antropológicas, éticas e personalistas16.  
 

                                                     
13 RICOEUR, 1989, p. 132.  
14 RICOEUR, 1989, p. 132.  
15 PAULA, 2012, p. 247. 
16 RICOEUR, 1989, p. 133. 
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Para Ricoeur, a Bíblia fala ao homem integral. O discurso bíblico, e por 

consequência a pregação bíblica, não traz implicações somente sociais, ou somente 

comunitárias, ou somente pessoais e psicológicas. Assim, o mundo do texto bíblico não 

pode ser reduzido a uma dessas interpretações, não pode ser sequestrado pela intenção 

do leitor e do pregador. Mas a mensagem bíblica traz consigo todos esses aspectos. Tal 

característica precisa ser também levada em conta pelo pregador, para que não use do 

texto bíblico somente para legitimar suas ideias ou opiniões pessoais, e para que a 

pregação não se deixe levar por tendências somente psicológica e personalística, ou 

somente política e social. O mundo bíblico abarca diversas dimensões e propõe essa 

riqueza ao leitor, que pode aplicá-la em diversas situações. 

Outras implicações da hermenêutica bíblica de Paul Ricoeur poderiam ser 

trazidas aqui, contudo, entende-se serem essas suficientes para perceber como sua 

interpretação bíblica vai ao encontro da função da homilia conforme pede o Papa 

Francisco em sua primeira Exortação. A pregação cristã deve ajudar o ouvinte a 

“compreender-se diante do texto”, numa linguagem ricoeuriana, ter sua subjetividade 

mudada pela proposta de mundo do texto bíblico. 

 
Aquilo que eu, finalmente me aproprio, é uma proposta do mundo; não está atrás 
do texto, como estaria uma intenção encoberta, mas diante dele como aquilo que 
a obra desenvolve, descobre, revela. A partir daí, compreender é compreender-se 
diante do texto. [...] A compreensão é, então, exatamente o contrário de uma 
constituição de que o sujeito teria a chave. Seria, nesta perspectiva, mais justo dizer 
que o si é constituído pela “coisa” do texto17. 

 
 

Agora, amparados pela hermenêutica de Ricoeur, faz-se necessário, retornar a 

Evangelii Gaudium, para encontrar implicações práticas para a linguagem que deve 

usar o pregador na homilia, afim de fazer ressoar o coração da mensagem bíblica. 

 

3 A linguagem da homilia 

 

Voltando-se agora  para  a  questão da homilia na Evangelii Gaudium, ressalta- 

se que a Exortação, ao tratar do anúncio do Evangelho no mundo atual, não trouxe 

soluções acabadas para os desafios atuais da evangelização. Antes, ela oferece pistas e 

aponta horizontes. Ao falar da homilia, Francisco reafirma sua importância no 

                                                     
17 RICOEUR, Paul. A função hermenêutica da distanciação, p. 124. 
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contexto atual, e se faz a necessária uma hermenêutica bíblica capaz de encontrar o 

coração do Evangelho, e assim ajudar os pregadores no anúncio da Boa-Nova. Quanto 

a linguagem da homilia para o anúncio do Evangelho hoje, o Papa indica algumas 

características, que serão agora resumidamente abordadas. São elas: linguagem 

simples e dialogal, linguagem querigmática, linguagem sóbria e linguagem positiva. 

 

3.1 Simples e dialogal 

 

A Evangelii Gaudium trata da linguagem dialogal da homilia, no sentido de que 

não somente o pregador fala ao povo, mas ele próprio deve primeiro, ouvir o povo. 

Escutar deve ser a primeira atitude do pregador. “O pregador deve também pôr-se à 

escuta do povo, para descobrir aquilo que os fiéis precisam ouvir. Um pregador é um 

contemplativo da Palavra e também um contemplativo do povo” (Evangelii Gaudium, 

n. 154). O esforço da homilia é de relacionar a mensagem do texto bíblico com a 

situação humana, relacionar o Evangelho com a vida concreta das pessoas. Isso exige 

interpretação bíblica e também conhecer a comunidade a quem está pregando. A 

mensagem bíblica, conforme também a hermenêutica de Ricoeur, é sempre atual, traz 

uma proposta nova a quem está perante o mundo do texto bíblico, e que precisa da luz 

da Palavra. 

A atitude de ouvir o povo está fundamentada na teologia do sensus fidei. Nela, 

sabe-se que todo fiel é disposto a uma atitude de discípulo da Palavra, desde o batizado 

mais analfabeto até o maior doutor, o Espírito Santo dotou a todos de uma 

sensibilidade para escutar e discernir a Palavra de Deus. Deus dota a totalidade dos 

fiéis com um instinto da fé, que ajuda a discernir o que realmente vem de Deus. Assim, 

“o pregador deve pôr-se à escuta do povo, para descobrir aquilo que os fiéis precisam 

ouvir” (Evangelii Gaudium, n. 154), e também descobrir o que os fiéis sabem pelo 

instinto da fé, mesmo que seja algo simplesmente vivido no seu cotidiano. Para 

Francisco quando o pregador dialoga com a comunidade, ele não somente conhece o 

terreno onde irá lançar a semente da Palavra, mas Deus fala ao pregador por meio do 

povo.  

Para que a homilia seja compreendida pela comunidade ouvinte ela deve ser 

simples. Papa Francisco pede que a pregação tenha simplicidade na linguagem. “Deve 

ser simples para que os destinatários compreendam, para não correr o risco de falar 
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ao vento” (Evangelii Gaudium, n. 158). O pregador deve ter atenção de não usar 

palavras comuns nos seus estudos teológicos, mas que a maioria da assembleia não 

compreende. “O maior risco de um pregador é habituar-se à sua própria linguagem e 

pensar que todos os outros a usam e compreendem espontaneamente” (Evangelii 

Gaudium, n. 158). É ouvindo o povo que o pregador irá desenvolver linguagem que 

seja compreensível. 

 

3.2 Querigmática 

 

Deriva da simplicidade da pregação a linguagem querigmática. A Evangelii 

Gaudium retoma a centralidade do querigma na ação evangelizadora, e com isso a 

missão dos pregadores de anunciarem o coração do Evangelho, como já foi abordado 

nesse trabalho. Não deve a homilia perder-se em temas que não exprimam o centro 

das Sagradas Escrituras: o amor salvífico de Deus em Cristo, as consequências morais 

são posteriores. 

 
No que diz respeito à maneira de comunicar o Evangelho aos outros, o texto não 
deixa dúvida alguma sobre dois pontos essenciais: “enfrentando o risco de seleção 
interessada”, inerente aos meios contemporâneos de comunicação, ele convida os 
pregadores a relacionarem todos os “aspectos secundários” com o “coração do 
Evangelho” (n. 34-39) – a célebre “hierarquia das verdades” (UR, n. 11) apoiada 
em Santo Tomás (n. 37)18. 

 

Para Francisco existem aspectos secundários, na doutrina e moral cristãs, que 

por si mesmos não expressam o coração da mensagem de Jesus Cristo. Precisam ser 

ligados a esta mensagem para fazerem sentido e tornarem-se salvíficos na vida que as 

ouve. “Convém, portanto, ser realistas e não dar por suposto que os nossos 

interlocutores conhecem o horizonte completo daquilo que dizemos ou que eles podem 

relacionar o nosso discurso com o núcleo essencial do Evangelho que lhe confere 

sentido, beleza e fascínio” (Evangelii Gaudium, n. 34). Assim, é preciso uma 

linguagem na homilia que se concentre no essencial, no que é belo e mais importante. 

“A proposta acaba simplificada, sem com isso perder profundidade e verdade, e assim 

se torna convincente e radiosa” (Evangelii Gaudium, n. 35). 

 

                                                     
18 THEOBALD, Christoph. A exortação apostólica Evangelii Gaudium: Esboço de uma interpretação 
original do Concílio Vaticano II, p. 16. 
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3.3 Unidade temática 

 

Outra característica da linguagem da homilia conforme a Evangelii Gaudium é 

a unidade temática. Ela deriva da hermenêutica bíblica que chega ao núcleo da 

mensagem, e por isso não se perde em muitos e variados temas. Com auxílio da 

interpretação o pregador consegue encontrar o tema central dos textos. Ter um único 

tema confere a homilia a clareza. Conforme Francisco, além de simples, ela deve ser 

clara em sua linguagem. Nem sempre o que é simples é claro. As duas características 

precisam andar juntas. O Papa alerta: “Pode-se tornar incompreensível pela 

desordem, pela sua falta de lógica, ou porque trata de vários temas ao mesmo tempo” 

(Evangelii Gaudium, n. 158). Por isso, é preciso que a pregação tenha unidade 

temática, uma ordem clara e ligação entre as frases, de modo que os ouvintes possam 

acompanhar a lógica do raciocínio do pregador. 

 

3.4 Linguagem positiva 

 

Outra característica que Francisco propõe para a homilia no contexto atual é 

que tenha linguagem positiva. Ela é consequência também da hermenêutica bíblica 

que chega ao mundo proposto pela mensagem das Escrituras, pois a Bíblia comunica 

a mensagem da salvação, portanto, uma Boa-Nova. Seria contraditório anunciar uma 

boa-notícia com uma linguagem pessimista e negativa. 

A linguagem positiva da homilia diz respeito ao aspecto moral da pregação. 

“Não diz tanto o que não se deve fazer, mas sobretudo propõe o que podemos fazer 

melhor. E, se aponta algo negativo, sempre procura mostrar também um valor positivo 

que atraia, para não se ficar em queixa, lamento, crítica ou remorso” (Evangelii 

Gaudium, n. 139). Uma linguagem positiva na homilia exprime o coração do 

Evangelho, traz esperança, ilumina as situações difíceis dos ouvintes com um mundo 

novo diante dele. Sobre uma linguagem positiva na pregação, a Pontifícia Comissão 

Bíblica diz: “A pregação fará trabalho mais útil e mais conforme a Bíblia se ele ajudar 

primeiramente os fiéis a ‘conhecer o dom de Deus’ (Jo 4, 10), tal como ele é revelado 

na Escritura, e a compreender de maneira positiva a exigências que decorrem disso”19. 

 

                                                     
19 PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA, 2004, p. 271. 
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Conclusão 

 

A Exortação papal Evangelii Gaudium, ao tratar da evangelização no mundo 

atual, dá ênfase a homilia como momento privilegiado de anúncio da Palavra de Deus. 

A Exortação convida a Igreja a voltar ao querigma, ao coração do Evangelho, para que 

a pregação da Palavra não seja discurso abstrato e distante, mas tenha implicações 

salvíficas para as pessoas, seja de fato apresentado como Boa-Nova. 

Encontrar a mensagem central dos textos bíblicos de uma celebração litúrgica 

consiste em um desafio aos pregadores. Haveria tanto a falar, tanto a catequizar os 

ouvintes, tanto a exortar. Contudo, Papa Francisco convida a voltar ao essencial do 

anúncio cristão. Espera-se ter encontrado na hermenêutica de Paul Ricoeur o auxílio 

hermenêutico de que é possível encontrar o novo na mensagem bíblica. Procurar no 

texto a Palavra, e aproximar-se dele com abertura e humildade, para descobrir sua 

proposta de mundo, é um dos desdobramentos de sua teoria interpretativa.  

Anunciar a Boa-Nova da salvação com linguagem sóbria e encontrá-la na 

Sagrada Escritura ajuda a fazer um elo de ligação entre a teologia e a filosofia 

hermenêutica. É a razão contribuindo com a fé. Lembrando, que pode-se também 

encontrar auxílio hermenêutico em outros filósofos da linguagem. Citou-se aqui Paul 

Ricoeur, mas existem outras filosofias que podem contribuir com a Igreja em sua 

exegese, como Gadamer. Indica-se pesquisas também sobre o seu contributo para a 

pregação cristã. 
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INTRODUÇÃO  
 

O presente trabalho pretende apresentar um breve estudo entre o ritual pelos 

defuntos nas Religiões Tradicionais Africanas (RTA) no contexto dos vatshwa presidida 

por um “sacerdote tradicional ou chefe da família” e o presbítero, como sendo a figura 

que recebeu o poder de mediação pelo seu rebanho. 

Em primeiro lugar, vai-se localizar geograficamente Moçambique e juntamente, 

salientando os primeiros sinais da evangelização do povo moçambicano; desde a 

penetração colonial portuguesa no território moçambicano liderada pela caravana de 

Vasco de Gama até a criação de Pequenas Comunidades Cristãs de Moçambique pós-

independência; salientar as falhas da primeira evangelização, que de certa forma, 

contribuíram para o fraco conhecimento da doutrina católica cristã. 

 Vamos descrever, outrossim, embora duma forma breve, a cerimônia do enterro 

no contexto dos vatshwa. Esta cerimônia é dirigida por um “sacerdote tradicional”. Por 

último apresentar a figura do presbítero, como sendo o ministro que, em virtude da sua 

ordenação sacramental, recebeu o poder de ser mediador entre os homens e Deus. 

Contudo, fazer um estudo comparativo que envolve duas religiões bem distintas, 

isto é, a Religião Tradicional Africana (RTA) e o Cristianismo, concretamente na oração 

pelos defuntos não é fácil devido à escassez da bibliografia da parte das RTA, visto que 

maior parte desta tradição é eminentemente oral. Doutro lado, falar do sacramento de 

Ordem, no ministério presbiteral ainda fica muito complicado para o mutshwa (este 

                                                     
1 O referido texto em sua integralidade, é parte de uma publicação já editada e disponibilizada pela 
Revista Opinião Filosófica na seguinte descrição: Vol. 11, n. Ed. Esp. 1 (2020) – Dossiê: Teologia & 
Linguagem: https://opiniaofilosofica.org/index.php/opiniaofilosofica/article/view/990 
2 Sacerdote católico, de nacionalidade moçambicana. Fez o curso completo de Filosofia no Seminário 
Filosófico de Santo Agostinho da Matola-Moçambique em 2006. Bacharel em Teologia no Seminário S. 
Pio X de Maputo, com filiação à Universidade Urbaniana de Roma em 2010. Agora mestrando em 
Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS): Porto 
Alegre-2020. 
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termo é o singular dos vatshwa), porque este ministério ainda permanece como uma 

realidade oculta devido as razões que abordamos. Para a sociedade dos vatshwa, o 

presbítero é ainda é concebido, de certo modo, como uma figura que está só, para 

celebrar a missa na igreja paroquial. Pouco se sabe que ele é o intermediário entre Deus 

e os homens. 

 

1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E CONTEXTUALIZAÇÃO DA IGREJA EM 

MOÇAMBIQUE 

 

1.1 Localização geográfica de Moçambique e os primeiros sinais da 

evangelização  

 

Moçambique é um país da costa oriental da África Austral que tem como 

limites: a norte, a Tanzânia; a noroeste, o Malawi e a Zâmbia; a oeste, o Zimbabwe, a 

África do Sul e Swazilândia; a sul, África do Sul; a leste, o Oceano Índico, designado 

por Canal de Moçambique. É uma antiga colonia portuguesa.  

Em termos religiosos é predominantemente constituído por cristãos, mas com 

maior destaque ao catolicismo no sul e centro do país; e no norte, o Islamismo. A 

primeira celebração eucarística em terras moçambicanas foi “no dia 11 de março de 

1498, mais precisamente na Ilha de S. Jorge, mais tarde chamada de “Goa”, debaixo 

de árvores muito altas”3; numa caravana que acompanhava Vasco da Gama na sua 

primeira viagem para Índia; onde por desconhecimento do caminho foi parar em 

Moçambique. Entretanto, passados quase 70 anos, um missionário jesuíta, padre 

Gonçalves de Silveira em 1560, chegou no sul de Moçambique, num povoado do 

interior do distrito de Inharrime; tendo chegado naquela região o padre batizou o rei 

local para este estimular a conversão dos seus súditos. Este ato é considerado como 

um dos primeiros sinais visíveis da primeira evangelização do povo autóctone; embora 

na verdade não tenha havido nenhuma evangelização ou kerigma além do batismo 

compulsivo do rei e os seus vassalos. 

Depois da guerra contra a penetração do império colonial português que 

culminou com a assinatura da Independência total e completa a 25 de junho de 1975, 

a Igreja em Moçambique teve outra fase; ser uma igreja com “rosto moçambicano.”.  

                                                     
3 KLAUCK, Miguel. Notas de Moçambique. Santa Maria: Pallotti, 2001, p.15. 
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Saiu duma “igreja triunfante” em que os missionários estrangeiros tinham apoio do 

pais de origem em todas as dimensões necessárias para o desenvolvimento da missão 

para uma nova Igreja dirigida hierarquicamente pelo prelado nativo. Assim, “homens 

e mulheres formados pelas missões católicas colaboraram para que a independência 

fosse uma realidade; nasceu um Moçambique novo, que precisava de ajuda para 

crescer; não lhe faltou a colaboração da Igreja”4. Nesta fase nomeiam-se os primeiros 

bispos moçambicanos para algumas dioceses. É neste contexto que missionários e 

cristãos devem tomar consciência da qualidade evangélico-cultural e humana que deve 

orientar o moçambicano de então, criando diálogo entre a cultura e o Evangelho, isto 

é, a inculturação do Evangelho. Na verdade, as primeiras Assembleias pastorais, 

visavam levar o povo moçambicano a acreditar no Evangelho segundo os padrões 

culturais do povo. Houve homens de boa vontade que iniciaram com a inculturação, 

elaborando pequenos subsídios que pudessem orientar o povo de Deus. 

Mas, infelizmente, este entusiasmo dos missionários de levar avante o processo 

de evangelização não teve espaço e tempo, visto que, em 1977 eclodiu uma guerra civil 

que durou 16 anos. As igrejas foram fechadas e os missionários tinham pouco contato 

com os fiéis. A evangelização que tinha sido iniciada foi reduzida a zero. Os primeiros 

cristãos que tinham já recebido a evangelização ficaram limitados porque não havia 

possibilidade para visitar as Pequenas Comunidades Cristãs recém-criadas e professar 

vivamente a sua fé. Consequentemente, o homem recorreu às Religiões Tradicionais 

Africanas (RTA) para manifestar as suas aspirações religiosas, como sendo o lugar 

onde pode se encontrar com divino. E tudo isso agravou-se mais quando o regime 

político, adotou, em 1976, o marxismo-leninista caracterizado pelo repúdio da 

manifestação da fé nas igrejas; pelo confisco de muitos bens das Missões: centros de 

formação catequéticos foram fechados, escolas, hospitais passaram a pertencer ao 

governo. Contudo, o Espírito Santo ainda soprava para o povo moçambicano. Como 

forma de levar o homem a conhecer a Deus, mesmo nas horas tenebrosas, a Igreja em 

Moçambique adotou o sistema de Pequenas Comunidades Cristãs; mais laicais que 

clericais e com pouco contato com os missionários.  

Dum modo geral, as Pequenas Comunidades Cristãs eram caraterizadas pela 

pobreza material e acima de tudo por falta de visita de um sacerdote para ensinar doutrina 

                                                     
4 ANTUNES, Diamantino Guapo. Mártires do Guiúa. Testemunho Cristão da Igreja em Moçambique. 
Guiúa, Consolata, 2016, p.15. 
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cristã católica e celebrar a eucaristia, levando o povo ao encontro do Senhor e trazendo o 

Senhor ao povo. Neste âmbito de pouca frequência do sacerdote às Comunidades quem 

garantia a sua perseverança na fé era um leigo, professor-catequista, com mínima base da 

doutrina cristã católica e uma fé não totalmente enraizada em Cristo. Por causa deste 

pouco aprofundamento daquilo que é a doutrina cristã, o professor-catequista que era 

bom conhecedor da sua própria cultura e garante do desenvolvimento das Comunidades 

cristãs poderia, sem culpa nenhuma da parte dele, usar uma linguagem cultural como 

forma de transmitir a doutrina e a fé cristã. Em virtude de ser figura com uma bagagem 

epistemológica relativamente maior que outros dentro da sociedade, alguns eram os 

“sacerdotes” nas celebrações tradicionais com direito de oferecer sacrifícios dentro do clã.  

 

1.2 As “falhas da primeira evangelização” como consequências do sincretismo 

religioso hoje 

 

Descrevemos, acima, duma forma breve, sobre os sinais daquilo que foi o 

primeiro passo da evangelização em Moçambique, que foi marcada pela presença dos 

missionários estrangeiros e que depois foi confiada às Pequenas Comunidades Cristãs 

dirigidas por leigos; agora vamos apresentar algumas ideias cruciais que consideramos 

falhas da primeira evangelização que contribuem para o fraco conhecimento da figura 

do presbítero e do seu  ministério sacerdotal, como pessoa que está para servir ao povo 

oferecendo sacrifício em benefício dos defuntos.  

Desde 1498, quando da celebração da primeira missa em terras moçambicanas 

até a década de 1970, as equipes missionárias eram maioritariamente constituídas por 

sacerdotes e freiras estrangeiros. Foram esses homens e mulheres de boa vontade que, 

pelo mandato do Senhor “ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem 

discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Esprito Santo e a observar 

quanto tudo vos mandei…” (Mt 28, 19-20) desejaram levar o Evangelho para 

Moçambique.  

Estes missionários, ao chegarem em Moçambique, encontraram os povos 

nativos a praticarem as suas crenças religiosas ou “Religião Tradicional Africana”5. 

                                                     
5  Esta religião é centrada no culto aos antepassados, através das cerimônias tradicionais em suas 
memórias, nos momentos fortes de vida; desde do nascimento até a morte. Para o africano tudo está 
ligado à sua religião tradicional. Ora, nestas cerimônias tem uma figura que deve dirigi-las; o sacerdote 
tradicional ou o Chefe do clã. Nelas nada está por escrito; tudo é oral. A oralidade para o africano é a 
principal fonte da transmissão do conhecimento de geração em geração.  



 

 

 
    

Pedro Francisco Simone | 85 

 

Estas práticas são normais e comuns para qualquer sociedade africana e especial no 

contexto dos vatshwa, de tal maneira que marca a cada pessoa, Unto (expressão usada 

nas línguas Bantu para designar Pessoa) na sua integridade. Estas celebrações ou 

cerimônias tradicionais eram dirigidas pelo chefe da família do clã, conhecido e 

reconhecido como sendo “sacerdote tradicional” do clã, incumbido pela família para 

presidir a esses cultos tradicionais familiares. 

 Onde estão as “falhas” da primeira evangelização? O grande erro ou falha dos 

missionários foi não conhecer a cultura e a religiosidade do povo por evangelizar. O 

objetivo principal era civilizar e batizar em massa o povo local. De fato, muitos 

missionários usaram este método; descartar tudo aquilo que o Unto vinha praticando 

como um ser naturalmente religioso, inclusive, destruir os seus altares sagrados, 

considerando-os como profanos ou contra a civilização e evangelização. Mas estes 

altares fazem parte da crença do homem-mutshwa, porque é lá onde se encontra com 

os seus antepassados. Por isso, a sociedade dos vatshwa acolheu o Evangelho não 

como vida ou algo maior que os antepassados, mas como imposição, porque não houve 

um diálogo entre a cultura e o Evangelho, como Pessoa, Jesus Cristo que veio salvar a 

pessoa na sua totalidade, independentemente da sua cultura tradicional. Aliás, nalgum 

momento os moçambicanos eram proibidos de praticar a sua crença aos antepassados 

publicamente, mas continuavam a praticar secretamente e às escondidas. Portanto, 

pode-se dizer categoricamente que o mutshwa assimilou o Evangelho anunciado, mas 

não se enraizou na sua cultura. O altar sagrado destruído considerado como profano 

contra a nova religião, é o lugar onde o clã se encontrava com os seus antepassados. E 

é nesse lugar onde os “sacerdotes tradicionais” ofereciam sacrifícios em nome do povo 

a seus antepassados. O “sacerdote tradicional” é um membro do clã muito respeitado 

pela família alargada e pela sociedade em geral até hoje. 

 Outro erro que merece destaque foi a colaboração de alguns missionários com 

o império português. As ordens de como devia ser a evangelização eram emanadas a 

partir da administração colonial portuguesa; alguns padres esqueciam a sua dimensão 

missionária e defendiam a bandeira do país da origem, concretamente, a portuguesa, 

conforme diz o texto “as Missões católicas portuguesas são consideradas de utilidade 

imperial e de sentido eminentemente civilizador”6. Não poucas vezes, acontecia que 

um indígena podia confiar ao presbítero a sua vida particular ou pessoal e depois ser 

                                                     
6 KLAUK, Miguel. As Notas de Moçambique. Santa Maria: Pallotti, 2001, p. 18. 
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chamado na administração como ter cometido uma irregularidade contra a nação 

portuguesa. 

 Esta subordinação da Igreja ao governo português, além de ter trazido uma 

desconfiança total à pessoa do Presbítero em relação ao autóctone, fez com que muitas 

congregações engajadas na evangelização do povo moçambicano deixassem o país. Na 

verdade, muitos missionários que estavam mais próximos do povo como 

continuadores da ação evangelizadora de Cristo, sofreram represálias que culminou 

com a expulsão compulsiva na terra de missão; é o caso da Congregação dos Padres 

Brancos, conhecedores profundos da realidade do povo moçambicano, com objetivos 

de evangelizar e lutar para a independência de Moçambique à luz do Evangelho, que é 

Jesus Cristo que se encarnou para o bem da humanidade. Esta Congregação foi expulsa 

de Moçambique, tanto é verdade que até hoje está em poucas dioceses na Igreja local. 

 Estes e outros exemplos que poderíamos descrever neste artigo são 

considerados como sombra ou erros da primeira evangelização e consequentemente 

contribuíram para a sociedade dos vatshwa continuasse enraizada nas suas tradições 

cultuais na invocação pelos antepassados nas cerimônias pelos defuntos porque nelas 

nasceu e nelas morrerá e tem um conhecimento sólido das suas práticas religiosas 

tradicionais. 

 

2 O FALECIMENTO DE UMA PESSOA NA CULTURA DOS VATSHWA 

 

2.1 Breve descrição do rito do sepultamento de uma pessoa entre os 

vatshwa 

 

Dado que o tema do artigo também aborda a mediação do “sacerdote 

tradicional” na oração pelos mortos na cultura dos vatshwa é de capital impotência 

focalizar o fenômeno do falecimento entre os vatshwa. A morte de um membro da 

família abala todo o mosaico cultural do povo e sobretudo a família enlutada, de tal 

modo que para a sepultura deve-se observar ritos culturais. Quem deve orientar toda 

a cerimônia fúnebre é o “sacerdote tradicional” do clã e não outra pessoa fora do 

ambiente clânico porque uma cerimônia do enterro mal feita pode trazer futuros danos 
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para a nova geração, “o indivíduo deve ser enterrado de acordo com as suas tradições 

para não ter futuras complicações para os membros do clã”7. 

Na cultura dos vatshwa, o lugar onde o cadáver vai ser enterrado, antes de abrir 

a cova, deve-se fazer uma cerimônia tradicional, que consiste em consulta aos antigos 

falecidos. Faz-se uma oração e lançam as sementes como forma de invocar os antigos 

falecidos. Este rito é para pedir que esse irmão que acaba de falecer seja bem recebido 

pelos antepassados. Depois deste rito abre-se a cova da sepultura. O enterro é feito 

normalmente no “cemitério familiar” (em Moçambique, além do cemitério municipal 

aberto para todos, é comum cada família ter o seu próprio terreno destinado, 

exclusivamente, para enterrar os membros da família alargada). A abertura da cova 

não pode ser ao meio dia, mas a partir das duas horas da tarde e seguidamente a 

cerimônia do enterro; “à hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. 

E Jesus deu um grande grito, dizendo: Eloi, Eloi, lemá Sabachtháni…” (Mc 15, 34). No 

processo da sepultura todos são convidados a participar, porém, dependendo das 

capacidades emocionais de cada pessoa perante o fato. No momento do enterro 

aconselha-se a menos choros gritantes e explosivos. Depois de todo o ritual da 

sepultura, o “sacerdote tradicional” profere palavras de despedida ao morto. Ao sair 

da sepultura de regresso à casa, antes de entrar no quintal, os que estiveram na 

cerimónia da sepultura devem lavar as mãos como forma de purificação. Este gesto 

acontece também no sétimo dia, na deposição de flores.   

A pergunta que se pode colocar é: será que dentro deste ritual há sinais da 

presença de Deus? Na cultura dos vatshwa acredita-se na existência de um ser divino 

e criador do universo acessível para todos, mas para entrar em contacto com ele deve 

se recorrer aos antepassados. E a pessoa que tem esse poder é o “sacerdote 

tradicional”. Esta figura, que é o ancião do clã, é ele que deve oferecer sacrifício em 

benefício dos vivos e dos mortos. 

 

3 “O povo que andava nas trevas viu uma grande luz” (Is 9,1) 

 

Esta perícope tirada do profeta Isaías traz-nos uma mensagem muito 

importante para o nosso trabalho. Com este texto queremos fazer uma ligação entre 

uma cerimônia tradicional presidida por um “sacerdote tradicional” no enterro que 

                                                     
7 KLAUCK, Miguel. Notas de Moçambique. Santa Rita: Pallotti, 2001, p.76. 
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descrevemos acima e a figura do presbítero, como intermediário entre Deus e os 

homens em virtude do sacramento da Ordem que recebeu. O texto de Isaías alude à 

experiência de um povo que estava no exílio e não tinha lugar nem pessoa para dirigir 

as suas cerimónias religiosas para  Deus de Abraão, Isaac e Jacob; e consequentemente 

era vulnerável a oferecer sacrifícios a deus baal. A felicidade do povo exilado reaparece 

com as palavras do profeta: “o povo que andava nas trevas viu uma luz” porque chegou 

o momento em que terá intermediário entre o povo e Deus. Sem pretender fazer 

exegese bíblica do trecho, que não é o objetivo deste artigo, mas a luz que se refere é 

uma Figura que iria chegar com poder de conduzir o povo até Deus. De fato, no Antigo 

Testamento encontramos muitas figuras que intercedem pelo povo junto a Deus, que 

prefiguravam a Imagem de Jesus, Filho de Deus. Jesus Cristo é o Verbo encarnado que 

traz a luz para as nações. Deste modo, em “muitas vezes e de modos diversos falou 

Deus, outrora, aos pais pelos profetas; agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos 

por meio do seu Filho” (Hb 1, 1-2). Na verdade é a Jesus Cristo que devemos oferecer 

sacrifício de louvor por intermédio dos seus representantes aqui na terra, os 

presbíteros. Eles devem rezar pelo seu povo que o Senhor lhes confiou para apascentar. 

 

3.1 O presbítero como ministro da oração que age em nome de Jesus Cristo  

 

Para continuar a sua missão na terra, Jesus Cristo chamou os que ele quis para 

servirem de instrumentos de cuidar e rezar pelo seu rebanho. Dentre todos que o 

Senhor chamou para servirem de seus instrumentos aqui na terra, encontramos a 

figura do presbítero. O presbítero em virtude do seu poder sacramental tem o ofício de 

oferecer sacrifício e rezar pelo povo que lhe foi confiado. Portanto, é nestas 

circunstâncias que deve ser entendida a mediação do presbítero na oração pelos 

defuntos. A autoridade que ele tem não lhe foi confiada pelo povo, mas por Jesus Cristo 

no dia da sua ordenação nas mãos do Bispo. 

As cartas pastorais deixam transparecer o surgimento de certos ministérios 

específicos que são transmitidos pelos apóstolos em vista de um serviço concreto 

dentro da comunidade. E esta consciência de ser ministro dentro da comunidade é 

expressa nas perguntas do bispo ordenante no ritual da ordenação presbiteral: “queres 

unir-te mais a Cristo, Sumo Sacerdote, em favor do povo a ti confiado, sendo fiel 
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assíduo ao dever da oração”8? A comunidade cristã presente no dia da ordenação do 

presbítero acredita que que depois da ordenação, o ministro age in Persona Christi, 

assim, torna-se o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo confiou esta missão 

aos presbíteros; que sejam eles a rezar pelo povo e conduzir as suas orações a Deus. 

Nesta matéria, não há outra pessoa que pode ser intermediária além do sacerdote. O 

presbítero é o ungido de Deus para rezar pelo seu povo, como foram também ungidos 

os sacerdotes do Antigo Testamento. Assim, a unção torna-se sinal da receção do 

Espírito Santo para santificar as suas ações e naqueles que nele crerem. O Espírito 

Santo derramado no presbítero o configura com Cristo para a santificação do povo. Por 

isso, é convidado a animar e vivificar o rebanho que lhe foi confiado rezando por ele 

para a sua santificação. 

Todo o cristão tem o direito de pedir ao presbítero para rezar e interceder pelos 

seus defuntos porque este recebeu do Senhor a função de zelar pelas almas que lhe 

foram confiadas; visto que pela ordenação, o presbítero é configurado com Cristo, 

enquanto Cabeça e Pastor da Igreja, e recebe o poder espiritual que é a participação da 

autoridade com a qual Jesus Cristo conduz a Igreja terrena na pessoa dos seus 

ministros ordenados. É em esse agir como representante de Cristo que o presbítero é, 

por excelência, a pessoa escolhida para servir de mediador entre Deus e os homens nas 

orações pelos defuntos.  

A riqueza da oração do presbítero para os defuntos já se encontra nos rituais 

das exéquias; onde se pede que ele organize toda a cerimônia a partir da matéria até a 

fórmula para rezar em honra dos defuntos. O presbítero é convidado a se “dirigir a casa 

do morto com ajudantes levando a cruz e água benta” 9. Neste ato público e religioso, 

o presbítero como ministro de Deus na terra, só ele tem o “poder sagrado dentro da 

comunidade dos fiéis, para oferecer o sacrifício e perdoar os pecados, exercendo ainda 

publicamente o ofício sacerdotal em favor dos homens em nome de Cristo” 

(Presbiterorum Ordinis, 2) e pelas almas que jazem nas trevas da morte. A missão 

especial do presbítero de rezar pelo seu povo foi recebida como mandato do Senhor 

que chamou àqueles que quis para continuarem a sua missão oferecendo sacrifício, 

perdoando os pecados e exercendo publicamente o seu múnus como mediadores entre 

Deus e os homens em nome de Cristo.  

                                                     
8 CATTANEO, Eric. O Sacramento de Ordem. São Paulo: Loyola, 2008, p. 27. 
9 SACRAMENTARIO. Edição típica em tradução portuguesa para o Brasil realizada e publicada pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São Paulo: Paulus, p. 203  
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Esta dimensão imprescindível de mediação do presbítero nas orações pelo seu 

rebanho nota-se dia apos dia quando ele recita o breviário pedido pela santificação do 

povo e de si próprio. A missão de rezar pelos defuntos, como mediador entre Deus e os 

homens, o presbítero desempenha-a como sendo ministério específico dele; não devia 

delegar aos leigos. Na verdade, diz Papa Francisco que “os leigos podem anunciar a 

Palavra de Deus, ensinar, organizar as comunidades” (Querida Amazônia, 87), mas há 

tarefas específicas que só são reservadas ao presbítero em virtude de ser sinal e ser 

representante de “Cristo Cabeça” na terra. Dentre elas, rezar pelos defuntos, porque 

um sacrifício oferecido pelo presbítero nas orações pelo sufrágio de almas tem um 

valor expiatório que, por conseguinte, só ele é que pode fazer. Assim, um “pastor cuida 

do povo que lhe foi confiado antes de tudo pela oração de intercessão, que possui, por 

natureza, uma importância para o mundo inteiro”. 10  Os fieis leigos que sejam 

consciencializados desta missão específica do presbítero de oferecer sacrifício para os 

seus entes queridos e, por isso, é direito deles de pedir ao presbítero para que ofereça 

sacrifícios pelas almas dos seus defuntos. 

 

CONCLUSÃO  

 

Descrever uma cerimônia da Religião Tradicional Africana não é fácil devido a 

vários fatores que ultrapassam este trabalho, mas importa dizer que a escassez da 

bibliografia, porque tudo é oral, e os pormenores do próprio ritual contribuem para 

essas dificuldades. Contudo, neste trabalho pretendemos apresentar duma forma 

sintética os principais momentos das exéquias presidida pelo “sacerdote tradicional” 

no contexto dos vatshwa e a medição do presbítero, como sendo a pessoa que tem esse 

múnus de rezar e interceder pelo povo. Esse ministério, o presbítero recebeu do 

próprio Senhor Jesus e jurou, no dia sua ordenação, como intercessor entre Deus e os 

homens na terra rezando por eles. 

Depois de apresentarmos a mediação do “sacerdote tradicional” e do presbítero 

na oração pelos defuntos no contexto dos vatshwa, chegamos à conclusão de que a 

falta do conhecimento do ministério presbiteral, para a maioria dos fiéis, contribui 

para que os fiéis pautem em cerimônias tradicionais presididas pelo “sacerdote 

tradicional” e consequentemente fazer as duas: uma cerimônia tradicional e uma 

                                                     
10 CATTANEO, Eric. O Sacramento de Ordem. São Paulo: Loyola, 2008, p.57. 
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missa. Ora, esta insuficiência do conhecimento é resultado das falhas da primeira 

evangelização que apresentamos sinteticamente neste artigo. Infelizmente, resume-se 

o papel do presbítero na celebração da santa missa na igreja. Mas reconhecer o 

presbítero como ungido de Deus para apascentar o seu rebanho ainda é de pouco 

domínio dos fiéis no contexto destacado. É por isso que, embora se peça uma santa 

missa para rezar pelos entes queridos, depois vai-se recorrer a uma outra celebração 

tradicional presidida pelo “sacerdote tradicional” para interceder pelos defuntos na 

evocação dos antepassados, entidades consideradas zeladoras do povo em toda sua 

vida, desde o nascimento até a morte. 

Com o auxílio da Sagrada Escritura e do Magistério da Igreja vincamos mais a 

mediação do presbítero na oração pelos defuntos porque só ele recebeu este poder. Ele 

é a ponte de união entre Deus e os homens.  Cristo não quis agir sozinho, mas chamou 

alguns homens para colaborarem na sua obra da salvação da humanidade e com eles 

continua, através do Espírito Santo santificar o seu rebanho confiado ao presbítero. 

Contudo não podemos desacreditar na mediação do sacerdote tradicional na oração 

pelos defuntos porque faz parte do mosaico cultural e religioso de um povo. O que é 

necessário e urgente, é de fato, resgatar aquilo de melhor que existe nessas cerimônias 

tradicionais e inculturá-las no Evangelho, Jesus Cristo, Verbo Eterno do Pai, que se 

encarnou para o bem da Humanidade. 
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https://doi.org/10.36592/9786587424262-6  

Aodomar José Wandscher1 

Introdução 

 

Vivemos num contexto marcado pelo pluralismo religioso e de profundas 

mudanças trazidas pela globalização. Diante disso, as tradições religiosas podem 

desencadear duas posturas drásticas: o relativismo, que produz um credo a partir da 

incerteza, e o fundamentalismo, que pretende restaurar o sentido da certeza.  

Segundo o sociólogo Peter Berger, tanto o relativismo quanto o 

fundamentalismo podem ser perigosos para os indivíduos e muito mais para a 

sociedade, pois o relativismo encaminha os indivíduos no sentido do niilismo moral, 

enquanto o fundamentalismo, no sentido do fanatismo religioso2. Considerando o 

crescimento da pluralidade de crenças e denominações religiosas na sociedade 

contemporânea, o fundamentalismo tende a contrapor seu crescimento numa 

perspectiva global.  

O termo “fundamentalismo” é utilizado diante das mais diversas circunstâncias, 

especialmente num contexto repleto de polarizações políticas que se constata no Brasil 

e no mundo, se tornando assim um conceito usado para agredir alguém em seu 

posicionamento. Se a pergunta “você é fundamentalista?” fosse dirigida a qualquer 

pessoa, certamente ela responderia que não. Por causa de seu uso tão desgastado 

atualmente, o termo pode ser confundido na sua compreensão mais pejorativa. Há 

uma tendência depreciativa de identificar como fundamentalista todo aquele que 

possui uma postura mais fechada sobre determinados assuntos ou quem pensa 

diferente de si.   

Apesar do desgaste na utilização do termo, o fundamentalismo se refere a 

fundamentos. Não há casa edificada sem alicerces, nem existência humana ou 

argumentação construída sem fundamentos. Nesse sentido, percebe-se que todos 

                                                     
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS). 
2 Cf. BERGER, Peter. Os múltiplos altares da modernidade, p. 133. 
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necessitam de fundamentos. Por isso, nesta abordagem se quer ampliar o conceito de 

fundamentalismo sem cair em definições casuais.  

A gênese do termo “fundamentalismo” tem o marco histórico da Conferência 

Bíblica de Niágara, 1895. A terminologia foi utilizada inicialmente por teólogos 

presbiterianos no Seminário Teológico de Princeton, no início do século XX, quando 

professores publicaram uma pequena coleção de doze livros que tinha como título 

Fundamentals. A Testimony of the Truch 3. Estes exegetas protestantes definiram 

“cinco pontos de fundamentalismo: a inerrância verbal da Escritura, a divindade de 

Cristo, seu nascimento virginal, a doutrina da expiação vicária e a ressurreição 

corporal quando da segunda vinda de Cristo” 4 . Tais definições foram basilares, 

considerando que a partir da Reforma Luterana os cristãos protestantes 5  tiveram 

acesso à Bíblia e por conta disso a exegese liberal havia florescido como nunca, 

sustentando afirmações que muitas vezes contrariavam dogmas de fé centrais na 

história do cristianismo.  

Dessa forma, o presente artigo enseja tratar da ascendência do fenômeno do 

fundamentalismo e sua relação com a interpretação da Bíblia, avaliando os limites que 

a leitura fundamentalista pode trazer à hermenêutica bíblica na Igreja. Para isto se 

percorrerá o seguinte caminho. Primeiramente, se abordará o fundamentalismo como 

um fenômeno global, como resposta aos encontros sociais e culturais vigentes. Após, 

se procederá a um olhar que as religiões monoteístas têm sobre seus livros, 

especialmente o cristianismo. Por fim, se fará uma crítica à leitura fundamentalista da 

Bíblia como fator que impede o diálogo e favorece leituras acríticas das Sagradas 

Escrituras. 

 

1 O Fundamentalismo como resposta à modernidade 

 

A teoria das múltiplas modernidades desenvolvida por Shmuel Eisenstadt 

propõe que as religiões do mundo podem ser vistas como comunidades globais, 

reconstituídas por processos de globalização, que por sua vez se tornam portadores 

desses processos e das múltiplas modernidades que decorrem dentro de seus espaços 

                                                     
3 Cf. BOFF, Leonardo. Fundamentalismo: a globalização e o futuro da humanidade, p.12. 
4 PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA. A interpretação da Bíblia na Igreja, p. 83. 
5  Cabe ressaltar aqui que a possibilidade de leitura crítica da Bíblia na Igreja Católica se deu 
recentemente e teve seu marco no Concílio Vaticano II, com seu consequente incentivo de aquisição e 
leitura bíblica. 
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civilizacionais. Segundo essa teoria, sob as condições globais contemporâneas, as 

religiões do mundo e suas civilizações relacionadas tornam-se desterritorializadas e 

devem ser concebidas não mais como espaços territoriais geopolíticos, mas como 

espaços comunicativos inter-relacionados dentro de um único mundo6. 

Segundo José Casanova7 tal teoria não significa uma ruptura radical moderna 

com as tradições consolidadas ao longo do tempo. Apesar de todas as tradições 

religiosas e civilizações serem radicalmente transformadas nos processos de 

modernização, também há possibilidade de adaptar sua particular institucionalização 

em traços modernos. O modelo de aggiornamento 8  é talvez uma imagem mais 

adequada das relações dinâmicas e recíprocas entre tradição e modernidade. 

Entretanto, na medida em que a globalização propõe uma mudança de 

paradigmas de cada religião quando se encontra com outras no mundo globalizado, 

representando assim uma “ameaça” que implica a desterritorialização de todos os 

sistemas culturais9. A globalização ameaça dissolver o elo intrínseco entre o tempo, 

espaço e as pessoas sagradas comuns às religiões do mundo, e com elas os elos 

aparentemente essenciais entre histórias, povos e territórios que definiram todas as 

civilizações 10 . Nestas condições, as tradições religiosas veem diferentemente sua 

própria tarefa hermenêutica de interpretar e reavaliar o significado de seus princípios 

imutáveis para as circunstâncias modificadas. É provando sua relevância contínua e 

sua capacidade de oferecer orientação em circunstâncias alteradas que as tradições 

                                                     
6 Cf. CASANOVA, José. Cosmopolitanism, the clash of civilizations and multiple modernities. Chicago: 
2011. Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/berkley-center/MultipleModernities.pdf>. Acesso 
em: 10 jul. 2018, p. 253. 
7 Ibidem, p. 264. 
8 O vocábulo aggiornare, traduzido do italiano, significa atualizar. Esta palavra foi a orientação chave 
dada como objetivo para o Concílio Vaticano II, proclamado pelo Papa João XXIII em 1962. O Concílio 
II se diferenciou do anterior, datado de 1869, justamente por não ter sido eurocentrista. Representantes 
da África, Ásia e América Latina fizeram-se presentes e puderam fazer parte do debate e das tomadas 
de decisão sobre os novos rumos, ou o aggiornamento, que a Igreja deveria tomar dali pra diante na 
transmissão de uma mensagem adequada aos homens contemporâneos bem como outras questões 
pastorais. In: ALTES, Wagner. Um encontro que buscou o “aggiornamento” da Igreja. Disponível em: 
http://unisinos.br/blogs/ihu/revista-ihu-on-line/um-encontro-que-buscou-o-aggiornamento-da-
igreja/. Acesso em: 10 ago. 2018. 
9  Falar de “ameaça”, evidentemente, é posicionar-se na perspectiva das instituições religiosas 
propriamente ditas. Pode-se do ponto de vista dos indivíduos crentes, entender ao contrário essas 
tensões internas do campo religioso institucional como sinais promotores de sua emancipação 
individual e coletiva. In: HERVIEU-LÉGER, Danièle. O peregrino e o convertido: a religião em 
movimento, p.186. 
10 Cf. CASANOVA, José. Cosmopolitanism, the clash of civilizations and multiple modernities. Chicago: 
2011. Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/berkley-center/MultipleModernities.pdf>. Acesso 
em: 10 jul. 2018, p. 262. 

http://unisinos.br/blogs/ihu/revista-ihu-on-line/um-encontro-que-buscou-o-aggiornamento-da-igreja/
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religiosas podem atestar que seus princípios reinterpretados são imutáveis e 

universalmente válidos11. 

Neste contexto inevitável de delinear hermenêuticas da própria fé, as tradições 

religiosas podem resistir, considerando dois motivos principais, um de necessidade 

psicológica e outro de origem sociológica. A necessidade psicológica busca uma 

referência firme fora da própria instância de juízo, porque não apresenta confiança 

nesta. De ordem sociológica ou sociopsicológica, para confirmar a identidade do 

grupo. Quanto mais acuado ou ameaçado se encontra o grupo, mais ele tende a se 

defender por afirmações intocáveis da Bíblia, como também por pronunciamentos do 

Magistério que confirmam tal afirmação. Percebe-se essa reação sociológica quanto 

mais a instituição perde sua influência pública, tanto mais também se vê crescer o 

fundamentalismo como atitude de defesa grupal12. Neste sentido contata-se a estreita 

relação entre os processos de secularização e globalização moderna com o fenômeno 

do fundamentalismo. 

Entretanto, diante dessa inevitável necessidade de hermenêutica num contexto 

de globalização, surge a reação contrária a toda possibilidade de mudança, buscando 

a todo custo a defesa do fundamental, que não pode ser abandonado ou esquecido com 

o perigo de “jogar fora a criança junto com a água da banheira” 13. Nesta tarefa, que 

possui em si mesma um cuidado e zelo para não perder o essencial, o que em si é uma 

louvável decisão, pode levar a um extremo posicionamento, que fecha os líderes e as 

religiões a quaisquer tipos de transformação. Isto porque a tarefa da busca do 

fundamental num território movediço nem sempre é claro, separando por uma tênue 

linha o zelo do extremismo. 

A Igreja Católica durante muitos séculos, especialmente desde o Concílio de 

Trento (1545-1564), enrijeceu-se diante da possibilidade de rever suas estruturas e 

posições ante o racionalismo moderno, que questionou todos os seus princípios, 

inclusive as Sagradas Escrituras. Entretanto, como uma instituição presente em 

grande parte dos países do planeta, também precisou responder às novas questões que 

                                                     
11 Ibidem, p. 261. 
12  Cf. KONINGS, Johan. Fundamentalismo bíblico-teológico-religioso. In: MILLEN, ZACHARIAS 
(org.) Fundamentalismo: desafios à ética teológica, p. 179. 
13 Diz-se que na Idade Média europeia a mesma água era usada no banho anual de toda a família, em 
uma ordem hierárquica. No final, a criança caçula, corria o risco de ser descartada junto com a água 
imunda. Desse alarmante descuido pode ter surgido o provérbio “Não jogue fora a criança junto com a 
água de banho”. A expressão tem sido usada como metáfora para atos em que, no propósito de livrar-se 
de algo secundário ou indesejado, perde-se também o valioso e essencial. 
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o mundo moderno lhe apresentava. Por isso, nos anos 60, promoveu o Concílio 

Ecumênico Vaticano II para refletir sobre os desafios contemporâneos de forma global, 

entre os quais analisar a relação dos fiéis católicos com a Bíblia. 

Nesta tarefa de aggiornamento conciliar na Igreja, muitos progressos se 

fizeram, bem como retrocessos. No final de 2005, o Papa Bento XVI fez um discurso 

memorável sobre a recepção do Concílio Vaticano II. Nesta fala, frisou que duas 

hermenêuticas que disputaram, entre si, produzindo seus frutos: 

 
Por um lado, existe uma interpretação que gostaria de definir “hermenêutica da 
descontinuidade e da ruptura”; não raro, ela pôde valer-se da simpatia dos mass 
media e também de uma parte da teologia moderna. Por outro lado, há a 
“hermenêutica da reforma”, da renovação na continuidade do único sujeito-Igreja, 
que o Senhor nos concedeu; é um sujeito que cresce no tempo e se desenvolve, 
permanecendo, porém sempre o mesmo, único sujeito do Povo de Deus a caminho. 
A hermenêutica da descontinuidade corre o risco de terminar numa ruptura entre 
a Igreja pré-conciliar e a Igreja pós-conciliar.14 

 

Nesse pronunciamento, Bento XVI não demonstra acolhimento para com a 

visão postulada pela “hermenêutica da ruptura”, pois ela desconsidera a caminhada da 

Igreja realizada até o Concílio Vaticano II. O papa emérito salientou que nem sempre 

os meios de comunicação e algumas linhas teológicas contribuíram para uma correta 

recepção do concílio como reforma, mas sempre salientando a ruptura que esse trouxe. 

Dessa forma, diante desses dois paradigmas se encontram as grandes religiões 

monoteístas, bem como as outras tradições religiosas espalhadas pelo globo: entre a 

hermenêutica da ruptura e da reforma. Na contramão dessas hermenêuticas pode 

aflorar um fundamentalismo extremado, sem abertura à crítica e ao diálogo, como uma 

ilusória possibilidade de fechamento ao novo, o que é inevitável segundo abordado 

conceito de múltiplas modernidades, de Eisenstadt.  

Neste tempo de encontros culturais (e consequentemente religiosos), as 

instituições tem diante de si o desafio da transmissão da crença desvendando o 

essencial que as identifica. A firmeza em suas concepções e identidade vai depender de 

sua relação com os livros sagrados, que servirão de arcabouço seguro nos tempos 

hodiernos.   

 

                                                     
14 BENTO XVI. Discurso aos Cardeais, Arcebispos e Prelados da Cúria Romana na apresentação dos 
votos de Natal. Vaticano, 22 dez. 2005. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/pt/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html>. 
Acesso em: 23 jul. 2018. 
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2 As religiões do livro e a religião da Palavra de Deus 

 

As religiões que se apoiam nos textos revelados têm maior inclinação ao 

fundamentalismo. Tendem a sacralizar as mediações, para colocá-las no mesmo nível 

do conteúdo. Nem sempre seus fiéis são formados para contextualizar a mensagem, 

discernindo o que é conteúdo indiscutível da Revelação e o que é meramente um 

instrumento histórico-cultural de linguagem. 

Karen Armstrong constata o fenômeno do fundamentalismo numa perspectiva 

global, relatando uma série de eventos históricos reacionários no que se refere às três 

religiões monoteístas baseadas no livro:  

 
os judeus ultra-ortodoxos que se opuseram ao sionismo e que ainda hoje se opõem 
ao Estado de Israel; os protestantes americanos que em 1925 condenaram um 
professor por ensinar a teoria da evolução a seus alunos e mais recentemente se 
dedicam, entre outras coisas, a atacar clínicas de aborto; os sunitas radicais que, 
insurgindo-se contra o Estado secular no Egito, assassinaram seu presidente, em 
1981; e os xiitas que derrubaram a monarquia Pahlevi e instituíram um Estado 
teocrático no Irã. Todos esses movimentos têm em comum o anseio de retornar ao 
que considerara ser as fontes - os fundamentos - de suas respectivas religiões. 
Todos se caracterizam, pelo repúdio á modernidade, cujas descobertas e teorias 
científicas muitas vezes contradizem a verdade mítica de seus livros sagrados, 
constituindo, por isso, uma suposta ameaça á sobrevivência de sua fé. 15 

 

 Vê-se assim o embate extremo do fundamentalismo à modernidade, de querer 

que esta tenha politicamente os contornos de sua religião. Não se fala, por exemplo, 

em modernização do islã, mas reislamização do mundo islâmico. Nem mesmo de uma 

concepção secular do Estado de Israel, mas sua fundamentação teocrático-religiosa. 

Nem se busca uma secularização do cristianismo, mas recristianização do mundo 

ocidental.16 

Sendo assim, como religiões do livro, o fundamentalismo judaico se concentra 

na reconstrução do Estado de Israel de acordo com o tamanho que lhe atribui a Bíblia 

hebraica, enquanto o fundamentalismo islâmico quer fazer do Alcorão a única forma 

de vida, de moral e organização do Estado entre os islâmicos e os lugares onde ocupa 

o poder.17 Os que se opõe a essa visão de mundo constituem empecilhos da instauração 

da “cidade de Deus”, que muitas vezes são perseguidos e eliminados. 

                                                     
15 ARMSTRONG, Karen. Em nome de Deus: o fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo e no 
islamismo, p. 4. 
16 Cf. DREHER, Martin Norberto. Fundamentalismo, p. 84. 
17 Cf. BOFF, Leonardo. Fundamentalismo: a globalização e o futuro da humanidade, p.26.  
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 Da mesma forma que o judaísmo e o islamismo, também o cristianismo possui 

seu livro sagrado. Como a religião cristã tem reagido diante de uma tendência global 

de fundamentalismo e retorno ao literalismo nas Sagradas Escrituras?  No presente 

artigo nos voltaremos especificamente ao catolicismo e alguns dos documentos de seu 

Magistério, considerando que há uma multiplicidade de hermenêuticas da Bíblia que 

não só as Igrejas cristãs históricas possuem, mas também todos os novos movimentos 

pentecostais e neopentecostais dentro do cristianismo. 

Há poucos anos, na Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini (2010), 

do Papa Bento XVI, a Igreja Católica explicitou claramente sua compreensão de 

Palavra de Deus afirmando uma novidade em relação a sua compreensão de livro 

sagrado: o cristianismo não é a religião do livro, como as outras religiões monoteístas, 

mas da Palavra de Deus. Assim expressa a Verbum Domini:  

 
Tudo isto nos faz compreender por que motivo, na Igreja, veneramos 
extremamente as Sagradas Escrituras, apesar da fé cristã não ser uma “religião do 
Livro”: o cristianismo é a “religião da Palavra de Deus”, não de “uma palavra escrita 
e muda, mas do Verbo encarnado e vivo”.18 

 

 A originalidade desta exortação é a clara distinção entre Palavra de Deus e 

Bíblia. Isto é muito importante porque quando se fala em Palavra de Deus, a maioria 

das pessoas pensa estar se referindo à Bíblia. A Palavra de Deus é muito mais do que 

somente a Bíblia, esta contém a Palavra de Deus. Caso contrário se corre o risco de um 

reducionismo perigoso.  

Esse significado de Palavra de Deus abre a possibilidade de compreender o 

diálogo de Deus com a humanidade de muitas formas. Inclusive de superar um 

fundamentalismo exacerbado, costumeiro de católicos que nos dias de hoje proferem 

que a Bíblia é intocável. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo e por isso contém a 

Palavra de Deus. Mas para Deus continuar dialogando é preciso estar atento a outras 

formas d’Ele falar. 

 Essas diversas modalidades da Palavra de Deus são como um canto a diversas 

vozes. A Verbum Domini chama isso de analogia da Palavra de Deus19. Isto é, a Palavra 

única de Deus exprime-se de diversos modos. A analogia da Palavra de Deus significa, 

de um lado, todas as formas usadas por Deus para se comunicar e se fazer conhecido. 

                                                     
18 BENTO XVI, Verbum Domini, n. 7. 
19 Ibidem. 
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Por outro lado, ela também explicita que a diversidade dos seres humanos, com sua 

linguagem tão diferente, poderá encontrar-se com a Palavra de Deus que se exterioriza 

de formas tão variadas. Dessa forma, no número 7 da Verbum Domini são descritos os 

diversos modos através dos quais a Palavra de Deus se revela, a saber:  

1) Primeiramente deve ser destacado que a revelação de Deus tem uma origem 

comum e um centro que é o evento Jesus Cristo. Porque “tudo foi feito por meio dele 

e sem ele nada foi feito [...] E o Verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós” (Jo 

1,3.14); 2) Conforme a proclamação de Jo 1,3, a Palavra de Deus está presente na 

criação. Esta é eco de sua palavra. A criação é o primeiro livro que Deus escreveu. Ela 

não é resultado de um acaso irracional, mas “nasce do Logos e traz indelével o sinal da 

Razão criadora que regula e guia”20. Esta percepção obriga-nos a mudar o conceito 

de realidade, pois “realista é quem reconhece o fundamento de tudo no Verbo de Deus” 

21. Em vista disso, o ter, o prazer e o poder são incapazes de realizar os anseios mais 

profundos do ser humano; 3) No mundo criado, a Palavra de Deus se comunicou na 

história da salvação, que tem sua plenitude no mistério da encarnação, morte e 

ressurreição do Filho de Deus, e  através de profetas, na história do povo de Israel; 4) 

A Palavra de Deus também ecoou ao ouvido das pessoas, espalhadas pelo mundo, 

através da palavra pregada pelos apóstolos e missionários, concretizando o mandato 

de Jesus Ressuscitado: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa Nova a toda a 

criatura” (Mc 16,15); 5) A Palavra de Deus está presente na Tradição viva da Igreja22. 

Esta que, por muito tempo, conservou seu conteúdo vivo, de modo oral, nas 

celebrações, na catequese e nas suas festas. Esta memória viva, transmitida de geração 

em geração, teve seu ponto alto quando foi escrita e assim foi conservada como 

literatura tanto no Antigo com no Novo Testamento. Esta literatura não se tornou letra 

morta, porque seu conteúdo serviu de orientação para a Igreja e foi vivido e 

testemunhado por ela; 6) E, por fim, obviamente que a Palavra de Deus está contida 

na Bíblia, formando uma bela sinfonia a várias vozes. 

 Diante desta conclusão evidenciada no referido documento, nos são abertas 

novas perspectivas: as Sagradas Escrituras são uma forma de Deus falar e podem ser 

                                                     
20 BENTO XVI, Verbum Domini, n. 8. 
21 BENTO XVI, Verbum Domini, n. 10. 
22 A Palavra de Deus deve ser lida em conformidade com a Tradição, do qual é inseparável, como exorta 
o papa Bento XVI: “É muito importante que o Povo de Deus seja educado e formado claramente para se 
abeirar das Sagradas Escrituras na sua relação com a Tradição viva da Igreja, reconhecendo nelas a 
própria Palavra de Deus. É muito importante, do ponto de vista espiritual, fazer crescer esta atitude nos 
fiéis” (VD 18). 
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vistas dos mais diversos ângulos e hermenêuticas, entretanto mantendo a conexão viva 

entre a fé e a Igreja, pois a Bíblia tem sua significação normativa de caráter único por 

ser ela o livro da Igreja enquanto Igreja.23  

 

3 A Igreja e a leitura fundamentalista da Bíblia  

 

Como se constata na história da Igreja, após o Concílio de Trento houve uma 

forte resistência a assumir uma hermenêutica mais crítica das Sagradas Escrituras, 

sendo esta censurada pelo Magistério da Igreja. 24  Entretanto, em documentos 

posteriores a Igreja inicia uma abertura para tratar sobre as Sagradas Escrituras numa 

outra perspectiva. Destaca-se, nesse sentido, a Carta Encíclica Divino Afflante Spiritu, 

do Papa Pio XII25. 

A mudança de posicionamento em relação à Bíblia e sua hermenêutica se deu 

na última sessão do Concílio Vaticano II, em 1965, quando a Constituição Dogmática 

Dei Verbum foi aprovada e promulgada por Paulo VI. A Dei Verbum como um todo 

trouxe para a Igreja uma série de novas compreensões e consequências. Salienta-se, 

por exemplo, o número 22 que recomenda: “É preciso que o acesso à Sagrada Escritura 

seja amplamente aberto aos fiéis”. 26  E no número 24 pode-se ler: ”o estudo das 

Sagradas Páginas seja como que a alma da Sagrada Teologia. Da mesma palavra da 

Sagrada Escritura também se nutre salutarmente e santamente floresce o ministério 

                                                     
23 Cf. BENTO XVI. Dogma e anúncio, p. 41. 
24 O primeiro documento oficial da Igreja Católica, após as definições sobre a Palavra de Deus no 
Concílio de Trento, é a Carta Encíclica de Leão XIII, Providentissimus Deus (PD), de 1893. É evidente 
que o Concílio Vaticano I (1869-1870), que decretou a Infalibilidade papal e aconteceu duas décadas 
antes desse documento pontifício o influenciou largamente. A PD foi escrita para reagir diante dos 
ataques à Palavra de Deus, provindos do racionalismo, da filosofia e de ciências análogas: “Homens 
distintos hão bem merecido dos estudos bíblicos e têm defendido as Santas Escrituras contra os ataques 
do racionalismo, ataques tirados da filosofia e das ciências análogas, e que têm refutado com 
argumentos do mesmo gênero” (PD 37). Neste documento aqueles que se propunham a uma análise 
mais crítica das Sagradas Escrituras são chamados de adversários da fé: “Agora, os nossos adversários 
principais são os racionalistas que, filhos e herdeiros, por assim dizer, desses homens de que falamos 
mais acima, e fundando-se do mesmo modo na sua própria opinião, rejeitaram inteiramente mesmo 
esses restos de fé cristã, ainda aceitos pelos seus antecessores. Com efeito, negam eles toda inspiração, 
negam a Escritura, e proclamam que todos esses objetos sagrados são meras invenções e artifícios dos 
homens; consideram os Livros Santos, não como contendo o relato exato de acontecimentos reais, mas 
como fábulas ineptas, como histórias mentirosas” (PD 39). 
25 O papa Pio XII destaca os grandes avanços do estudo da Bíblia, no seu tempo, que são as descobertas 
das escavações arqueológicas e os consequentes estudos sobre os costumes, as línguas, a literatura, a 
história e os cultos daqueles povos antigos. Também há no documento uma longa recomendação e 
incentivo do uso da Bíblia na instrução dos fiéis pelos sacerdotes e bispos. 
26 Constituição Dogmática “Dei Verbum“ sobre a Revelação Divina, In: Compêndio do Vaticano II. 
Constituições, Decretos, Declarações. 29ª edição. Petrópolis: Vozes, 2000,  
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da palavra, a saber, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã”. Ainda 

o número 25 exorta: “façam edições da Sagrada Escritura, munidas de anotações 

apropriadas, para o uso também dos não-cristãos e adaptadas à condição deles”.  

Como se vê a Dei Verbum devolveu a Bíblia aos fiéis católicos, aos quais o acesso 

foi largamente possibilitado. Durante 400 anos, portanto, os fiéis não tiveram acesso 

à Bíblia. Assim, senão cada pessoa, ao menos cada família a adquiriu. Este fato, no 

entanto, provocou o desafio e o problema da correta interpretação da Bíblia. Não basta, 

simplesmente, colocar a Bíblia nas mãos das pessoas para que a mesma chegue a fazer 

parte das suas vidas de forma libertadora, íntegra e coerente. É preciso favorecer, como 

ação eclesial, uma formação para que o texto não seja entendido fora do conjunto da 

Revelação, considerando a intenção e o contexto da autoria. 

Para enfrentar esta situação, a Pontifícia Comissão Bíblica, que não é um órgão 

do Magistério da Igreja, mas uma comissão de peritos, publicou em 1993, o documento 

sobre “A Interpretação da Bíblia na Igreja”. Dessa forma a comissão queria, celebrar o 

centenário da Carta Encíclica Providentissimus Deus, de 1893, e o cinquentenário da 

Carta Encíclica Divino Afflante Spiritu, de 1943, bem como prover a Igreja de “uma 

fundamentada visão geral do panorama dos métodos atuais”27  da interpretação da 

Bíblia.  

Depois de relacionar os diversos métodos, abordagens e hermenêuticas 

relacionadas às Sagradas Escrituras, a comissão de peritos também tratou 

contundentemente da leitura fundamentalista da Bíblia, a qual ela define assim: 

 
A leitura fundamentalista parte do princípio de que a Bíblia, sendo Palavra de Deus 
inspirada e isenta de erro, deve ser lida e interpretada literalmente em todos os 
seus detalhes. Mas por ‘interpretação literal’ 28  ela entende uma interpretação 
primária, literalista, isto é, excluindo todo esforço de compreensão da Bíblia que 
leve em conta seu crescimento histórico e seu desenvolvimento. Ela se opõe assim 
à utilização do método histórico-crítico, como de qualquer outro método científico, 
para a interpretação da Escritura29. 

 

Na sequência de abordagem do documento, os peritos dessa comissão 

respondem a respeito da problemática que envolve a interpretação fundamentalista da 

Bíblia: 

 

                                                     
27 PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA. A Interpretação da Bíblia na Igreja, p. 29. 
28 Grifa-se aqui o sentido literal, pois este busca o sentido literal do texto no contexto, diferente do 
literalista, que o assume na atualidade sem o perscrutar o seu sentido diacrônico. 
29 PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA. A Interpretação da Bíblia na Igreja, p. 82.  
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O problema de base dessa leitura fundamentalista é que recusando levar em 
consideração o caráter histórico da revelação bíblica, ela se torna incapaz de aceitar 
plenamente a verdade da própria Encarnação. O fundamentalismo foge da estreita 
relação do divino e do humano no relacionamento com Deus. Ele se recusa em 
admitir que a Palavra de Deus inspirada foi expressa em linguagem humana e que 
ela foi redigida, sob a inspiração divina, por autores humanos cujas capacidades e 
recursos eram limitados. Por esta razão, ele tende a tratar o texto bíblico com se 
ele tivesse sido ditado palavra por palavra pelo Espírito e não chega a reconhecer 
que a Palavra de Deus foi formulada em uma linguagem e uma fraseologia 
condicionadas por uma ou outra época. Ele não dá nenhuma atenção às formas 
literárias e às maneiras humanas de pensar presentes nos textos bíblicos, muitos 
dos quais são fruto de uma elaboração que se estendeu por longos períodos de 
tempo e leva a marca de situações históricas muito diversas. 30 

 

 Contata-se assim que o problema do fundamentalismo bíblico não está nas 

traduções dos textos, mas na recusa insustentável de uma hermenêutica que tenha sob 

o ponto de vista os aspectos históricos ou críticos. O fato mesmo de recusar uma 

hermenêutica já é em si um posicionamento interpretatório. A leitura fundamentalista 

é precipitada, pois não deseja passar pelo crivo da razão, que possibilita o encontro 

com a Verdade. O fundamentalismo pode provocar um curto-circuito, na medida em 

que almeja saltar da fé à prática sem passar pela razão31.  

O fundamentalismo traz limites para a hermenêutica das Sagradas Escrituras, 

pois impede o diálogo em torno delas, se constituindo numa leitura acrítica do texto:  

 
O fundamentalismo tem igualmente tendência a uma grande estreiteza de visão, 
pois ele considera conforme à realidade uma antiga cosmologia já ultrapassada, só 
porque encontra-se expressa na Bíblia; isso impede o diálogo com uma concepção 
mais ampla das relações entre a cultura e a fé. Ele se apoia sobre uma leitura não-
crítica de certos textos da Bíblia para confirmar ideias políticas e atitudes sociais 
marcadas por preconceitos, racistas, por exemplo, simplesmente contrários ao 
Evangelho cristão.32  

 

 Anos após, Bento XVI, na Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini, 

corrobora com a comissão de peritos retomando o tão discutido tema da leitura 

fundamentalista da Bíblia, considerando a necessidade de: 

 
chamar a atenção sobretudo para aquelas leituras que não respeitam o texto 
sagrado na sua natureza autêntica, promovendo interpretações subjetivistas e 
arbitrárias. Na realidade, o “literalismo” propugnado pela leitura fundamentalista 
constitui uma traição tanto do sentido literal como do espiritual, abrindo caminho 

                                                     
30 Ibidem, p. 83.  
31  Cf. KONINGS, Johan. Fundamentalismo bíblico-teológico-religioso. In: MILLEN, ZACHARIAS 
(org.) Fundamentalismo: desafios à ética teológica, p. 180. 
32 PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA. A Interpretação da Bíblia na Igreja, p. 85. 
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a instrumentalizações de variada natureza, difundindo por exemplo interpretações 
antieclesiais das próprias Escrituras.33 

 

Sendo assim, a interpretação da Bíblia deve sustentar o devido nexo com a 

comunidade eclesial, pois foi a partir da comunidade primitiva que ela foi escrita e não 

fora dela. O teólogo francês Claude Geffré, em sua obra, salienta este aspecto: 

 
Contrariamente à concepção bastante imaginativa da inspiração como voz (divina) 
atrás da voz, devemos sublinhar mais o nexo entre a inspiração e a fé da 
comunidade confessante. Devemos partir do nexo entre Escritura e a Igreja 
primitiva para esclarecermos o problema geral da inspiração. Segundo Karl 
Rahner, podemos continuar a falar de Deus como “autor da Escritura” no sentido 
em que ele é o autor da fé da Igreja primitiva, o reunidor dessa comunidade, cuja 
fé encontra sua expressão e sua objetivação na Escritura.34 

 

Partindo do pressuposto que a inspiração divina elucida a comunidade 

confessante, esta mesma comunidade tem autoridade para interpretar a Bíblia. 

Também será a comunidade responsável por zelar pelo depositum fidei, reconhecendo 

os muitos esquemas culturais, sejam eles semitismos, helenismos ou filonismos 

pertencente ao veículo cultural neotestamentário, mas a ela cabe conservar os 

elementos significantes que são permanentes:  

 
Seria preciso fazer uma distinção entre os significantes que estão 
irremediavelmente ligados ao próprio conteúdo da mensagem e os significantes 
que estão simplesmente ligados à cultura histórica contingente dos primeiros 
escritores que puseram por escrito os testemunhos da tradição apostólica.35 

 

Portanto, quando os fiéis investigam o núcleo essencial de significantes dos 

evangelhos, eles o devem fazer conectados com a tradição hermenêutica da Igreja. 

Hermenêutica esta que sempre se fez presente ao longo da história da Salvação e é 

indissociável das Escrituras Sagradas, por isso inevitável de ser ponderada quando a 

Igreja recorre a elas. 

 

Conclusão 

 

Num contexto de pluralismos e globalização vigente o fundamentalismo é uma 

resposta compreensível quando insiste sobre a inspiração divina da Bíblia e a Verdade 

                                                     
33 BENTO XVI. Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini, n.44. 
34 GEFFRÉ, Claude. Como fazer teologia hoje: hermenêutica teológica, p.57. 
35 GEFFRÉ, Claude. Crer e interpretar: a virada hermenêutica na teologia, p.37.  
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manifesta na Palavra de Deus, entretanto este corre risco de tornar-se extremista, 

quando se enraíza em ideologias polarizantes que não são em nada bíblicas. 

Todos procuram fundamentos para solidificar-se na “modernidade líquida”.36 

Da mesma forma que o judaísmo e islamismo, também o cristianismo, se vê ameaçado 

pelo extremo fundamentalismo que conduz ao fanatismo.  Se para aqueles a leitura 

fundamentalista dos livros sagrados trata-se de uma forma de manter a ortodoxia da 

fé, para este a referida leitura impede a compreensão dos textos bíblicos como fruto de 

inspiração das comunidades cristãs primitivas, que precisa ser visitado com uma 

hermenêutica válida para nossos dias, conectada com a tradição da Igreja. 

Sendo assim, não basta colocar nas mãos dos fiéis católicos a Bíblia para 

compensar o hiato de tempo que ela lhe foi tirada. É preciso lhe dar instrumentos de 

compreensão e chaves de interpretação para que ela possa ser lida e crida dentro do 

conjunto de toda a Revelação cristã. Em vista disso, urge que os católicos se apropriem 

do método mais adequado e correto possível de leitura bíblica.                 

Percebe-se, evidentemente, que ao portar a Bíblia sem referida formação, esta 

pode ser lida dentro de uma visão subjetivista e fundamentalista. Esta leitura não 

consegue perceber a mensagem significante de seus textos, bem como a complexidade 

de seu contexto e a riqueza de sua linguagem simbólica. O que torna esta leitura 

limitada é a recusa irracional de diálogo e hermenêutica dos textos sagrados, 

impedindo sua profícua relação entre fé e razão. 
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7. A HERMENÊUTICA COMO UM PRESSUPOSTO PARA A TEOLOGIA 

ATUAL1 
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Cristian Fabiani2 

 

Ao longo do século XX, houve um grande esforço na tentativa de atualizar a 

linguagem teológica que já não mais correspondia e se fazia entender para o tempo 

presente. Muitos teólogos se destacaram ao dedicarem seus escritos à essa renovação 

como Rahner, Balthasar, Kasper, Congar e outros. O ponto culminante desse 

movimento teológico3 foi o Concílio Vaticano II. No discurso de abertura do Concílio, 

o Papa João XXIII, ao dar as razões pelas quais o convocava, fez o pedido de uma 

atualização eclesial, o famoso “aggiornamento”. Esse foi o motivo de um novo 

florescer teológico que levasse em conta a realidade atual da Igreja, do mundo e da fé. 

A partir de então não era mais possível fazer teologia como antes.  

A nova teologia constituiu-se praticamente num movimento de volta às fontes 

originárias, porém com uma nova linguagem condizente à realidade hodierna. Ao 

mesmo tempo, não somente a teologia, mas todo o movimento intelectual passou por 

uma renovação estrutural e linguística desde a entrada do período contemporâneo. A 

linguagem tomou assim, uma importância muito mais expressiva do que tivera ao 

longo dos períodos da história. Isso porque, diferentemente da tradição filosófica 

moderna que tomou a consciência como núcleo em torno do qual se constituiu uma 

metafísica da subjetividade, a vertente contemporânea, de modo geral, optou por 

deslocar o centro de suas atenções para fora do sujeito4. Com isso, para uma grande 

parte de autores do pensamento contemporâneo, a linguagem tornou-se um 

referencial paradigmático. 

                                                     
1 O referido texto em sua integralidade, é parte de uma publicação já editada e disponibilizada pela 
Revista Opinião Filosófica na seguinte descrição: Vol. 11, n. Ed. Esp. 1 (2020) – Dossiê: Teologia & 
Linguagem; endereço eletrônico: 
https://opiniaofilosofica.org/index.php/opiniaofilosofica/article/view/982 
2 Graduado em Filosofia pela UCS (2017). Graduando em Teologia pela PUCRS. Discente no Programa 
de Pós-Graduação em Teologia da PUCRS. E-mail: cristian.fabiani@edu.pucrs.br 
3 O movimento principal na teologia desse período próximo ao Concílio foi a Nouvelle Theologie. 
4 A esse respeito pode-se consultar o quarto e o quinto capítulos de OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A 
ontologia em debate no pensamento contemporâneo. São Paulo: Paulus, 2014. 

https://doi.org/10.36592/9786587424262-7
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A partir da linguagem que marca o atual momento do pensamento e do 

conhecimento, também surgiram as novas compreensões e aprofundamentos no 

campo da teologia como, por exemplo, a evolução da exegese bíblica com o método 

histórico crítico, os novos desafios da moral, as questões sociais, as novas 

compreensões de ser humano, do mundo, das coisas. Não diferente, para a teologia, é 

preciso, então, uma forma do fazer teológico pela qual todas essas questões atuais 

fossem contempladas. Descobriu-se, assim, a hermenêutica como uma “dimensão 

interior da razão teológica”5 pela qual a teologia atual pôde responder àquilo que o 

Concílio havia proposto.  

Apresenta-se, pois, a seguir, uma reflexão acerca do movimento de reviravolta 

da linguística, sobretudo no âmbito filosófico e, a partir disso, a necessidade de uma 

nova linguagem no campo teológico embasado pela hermenêutica.  

 

A reviravolta pragmático-linguística na contemporaneidade 

 

A filosofia a partir do declínio da Modernidade e do início do pensamento 

Contemporâneo – em torno da metade século XIX em diante, sobretudo na passagem 

para o século XX – sofre uma mudança de perspectiva, sobretudo, no tocante aos 

conceitos de consciência, subjetividade, ontologia, linguagem e etc. Esse fenômeno 

não é novo na história da filosofia, contudo, diferente da tradição filosófica Moderna, 

na Contemporaneidade, há um deslocamento, para fora do sujeito, do centro do 

pensamento filosófico.  

Em toda a história da filosofia até a Modernidade, o pensamento ou o 

conhecimento filosófico foi posto em discussão através da linguagem. Esta retratava e 

apresentava ao mundo o conhecimento. No meio Contemporâneo, a linguagem já não 

é mais tratada apenas como um dizer o conhecimento, mas como um conhecimento 

em si ou como uma condição de conhecimento. Então, aquilo que antes era 

compreendido como um simples enunciado, ou seja, um conteúdo exposto através da 

linguagem, passa, agora, a ser um enunciado como conhecimento: um fato que por si 

                                                     
5 GEFFRÉ, Claude. Crer e interpretar: a virada hermenêutica na teologia. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 
29. 
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só já é conhecimento. Isso, resumidamente, é a reviravolta no modelo filosófico-

linguístico de pensamento na contemporaneidade6.   

Tal importância a linguagem atingiu que Wittgenstein, ainda em sua primeira 

fase, escreve no Tractatus Logico-Philosophicus: “Os limites da minha linguagem 

significa os limites do meu mundo”7. Em outras palavras, a partir de uma reação ao 

idealismo e ao empirismo moderno, nasce e estrutura-se a chamada filosofia da 

linguagem que procura analisar a linguagem e o processo de significação a partir de 

uma corrente analítica focada na linguagem ideal ou, de uma corrente pragmática que 

investiga a linguagem ordinária no seu uso cotidiano.  

 Neste artigo, nos interessa especialmente a corrente pragmática pela sua 

relação entre linguagem e mundo. Embora possa haver uma confusão entre o que viria 

primeiro – o mundo ou a linguagem, – seria impensável conceber o conhecimento, 

realizado pelo ser humano, no mundo fora da linguagem ou então um conhecimento 

pré-linguístico. O mundo em si mesmo é estruturado linguisticamente. Essa concepção 

acaba, por assim dizer, deixando de lado, ou pelo menos, preocupando-se menos com 

uma linguagem ideal estruturada logicamente para uma nova compreensão de 

linguagem aberta aos problemas e desafios atuais e, inclusive, aberta a uma dimensão 

comunicativa além da cognitiva e expressiva8. Afirma Habermas: “A linguagem e a 

realidade interpenetram-se de uma maneira indissolúvel para nós. Cada experiência 

está lingüisticamente impregnada, de modo que é impossível um acesso à realidade 

não filtrado pela linguagem”9. 

É por essa corrente pragmática que Wittgenstein, em sua segunda fase, nas 

Investigações Filosóficas, encaminha a sua atenção não mais para a linguagem ideal, 

mas para o uso que as pessoas fazem da linguagem nos seus contextos de vida. Nesse 

sentido, o enunciado deve ser analisado dentro do seu contexto e segundo as regras 

daquele contexto para dar conta do processo de significação. A isso, Wittgenstein 

aplica os chamados “jogos de linguagem” que são correspondentes à cada contexto. A 

                                                     
6 Há diversos autores que discorrem sobre essa posição como Habermas, Derrida, Gadamer, Saussure 
e outros. Cada autor propõe, no seu pensamento, um momento ou um ponto específico onde ocorreria 
essa inflexão na virada linguística. No entanto, todos partem do mesmo paradigma que é a linguagem. 
Neste artigo explicitaremos mais especificamente, em seguida, a reviravolta conforme o pensamento de 
Wittgenstein.  
7  WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-Filosófico. Investigações Filosóficas. Ed. 3. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 114. 
8  São expoentes da filosofia da linguagem com cunho mais pragmático: Habermas, segundo 
Wittgenstein, Humboldt, G. H. Mead e Ch. Taylor. 
9 HABERMAS, Jürgen. Verdade e Justificação. São Paulo: Edições Loyola, 2004, p. 39. 
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linguagem então, não possui mais regras fixas e sim relativas àquele jogo de linguagem 

vigente onde a pessoa se encontra. Contudo, diz ele: 

 
Os nossos simples e claros jogos de linguagem não são estudos preliminares para 
uma regulamentação futura da linguagem – como se fossem uma primeira 
aproximação, sem ter em conta o atrito e a resistência do ar. Os jogos de linguagem 
são muito mais objetos de comparação, que por semelhança e dissemelhança irão 
esclarecer os fatos da nossa linguagem10.  

 

Nesse sentido, a concepção de mundo que o primeiro Wittgenstein possuía, 

agora no segundo, é modificada para o mundo enquanto contexto de vida daquela 

pessoa ou daquele grupo. A partir disso que se pode considerar, no pensamento 

wittgensteiniano, uma reviravolta pragmático-linguística. Explicita Nigro:  

 
Esta é, portanto, a ‘virada pragmática’ de Wittgenstein: o significado de um 
enunciado depende do uso que fazemos dele nos diversos contextos. A noção de 
uso exerce, assim, a função de ‘fundamento sem fundamento’ da significação e a 
investigação filosófica deve orientar-se para a descrição de tais usos, ou seja, das 
regras segundo as quais empregamos as palavras11. 

 

Cabe, a partir de então, ao filósofo, não mais resolver ou mesmo esclarecer os 

diversos conceitos e problemas postos, mas sim, ao discorrer sobre determinada 

questão, apresentar os significados descrevendo os seus usos possíveis a partir dessa 

linguagem pragmática que leva em conta a realidade cotidiana: “A Filosofia, de fato, 

apenas apresenta as coisas e nada esclarece nem nada deduz. – E uma vez que tudo 

está a vista, também nada há a esclarecer. Porque aquilo que está oculto, não nos 

interessa”12.  

Essa prévia noção da reviravolta pragmático-linguística a partir do pensamento 

de Wittgenstein já é suficiente para concluir que todo o pensamento, não apenas 

filosófico, mas também jurídico, antropológico, sociológico e, notadamente, o 

pensamento teológico sofrerão mudanças paradigmáticas.    

 

 

 

 

                                                     
10 WITTGENSTEIN, op. cit., p. 264. 
11 NIGRO, Rachel. A virada linguístico-pragmática e o pós-positivismo. Direito, Estado e Sociedade, n. 
34, p. 170-211, 2009, p. 192. 
12 WITTGENSTEIN, op. cit., p. 263. 
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A necessidade de uma nova linguagem para a teologia 

 

O fisicalismo com questão científica, o iluminismo (aufklärung) com a questão 

da razão e as ideologias formadas no tempo da Modernidade, puseram, à teologia, 

alguns desafios que fizeram os teólogos, a partir do século XIX, repensar a linguagem 

teológica. Destacou-se nesse período a Escola de Tübingen13 que recebeu a influência 

do movimento romântico e iniciou o movimento de volta às fontes, especialmente aos 

Santos Padres esforçando-se especialmente pelo diálogo com a cultura do seu tempo14 

e a Escola Romana15 que foi mais influente determinando o caminho da teologia até o 

Concílio Vaticano II 16 . Essas escolas podem ser consideradas como germe da 

renovação do método teológico. 

No início do século XX, a teologia sofreu uma forte influência da crise 

modernista através dos fenômenos culturais, da liberdade total, do sentimento 

subjetivo, da crítica à Igreja, aos dogmas, à Tradição e ao Magistério. Essa situação 

resultou na encíclica Pascendi do Papa Pio X e no juramento anti-modernista que 

provocaram um certo recuo no progresso teológico. No período pós-guerra, a partir da 

reviravolta linguístico-pragmática da filosofia e da situação da teologia, alguns 

teólogos franceses e alemães17 reuniram-se e formaram a chamada Nouvelle Theologie 

com o objetivo comum de uma reforma teológica a partir da escolástica com uma 

acentuação apologética para realizar um contraponto ao pensamento neo-escolástico. 

Essa nova perspectiva teológica influenciou fortemente o Concílio Vaticano II 18. O 

Papa Pio XII, muito provavelmente por medo de uma repetição àquilo que aconteceu 

com a teologia no início do século XX, publicou em 1950 a encíclica Humani Generis 

silenciando a nova teologia, sobretudo com relação ao seu método19.  

Com esse cenário formado, mais uma vez, a teologia se apresentou necessitada 

de uma reestruturação e provavelmente de um novo método. Porém não era suficiente. 

                                                     
13 São representantes dessa Escola: Baur, Möhler, Drey, von Hefele, Kuhn...  
14 Cf. ZILLES, Urbano. História da Teologia Cristã. Porto Alegre: Terra&Vida, 2014, p. 123. 
15 São representantes dessa Escola: Perrone, Passaglia, Schrader, Franzelin, Dechamps, Klentgen... 
16 Cf. Ibid, p. 124. 
17 Por exemplo: De Lubac, Rahner, Chenu, Congar, Balthasar e outros. 
18 Cf. Ibid, p. 144. 
19 É importante salientar que embora a teologia enquanto uma ciência que procura estudar, pesquisar, 
compreender e tecer reflexões inerentes à fé, à Deus e à religião seja independente, o Papa juntamente 
com o Magistério da Igreja é que decidem uma tese teológica é válida ou não válida para a doutrina 
católica. Nesse sentido a repreensão, censura, correção ou mesmo a aprovação pelas autoridades 
eclesiásticas de um teólogo ou de uma tese teológica acabam norteando o caminho da teologia católica.  
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Era preciso, em última análise, de uma nova linguagem. Com a morte de Pio XII foi 

eleito Papa o cardeal Angelo Roncalli – Papa João XXIII – em outubro de 1958 e, já 

em janeiro seguinte, 1959, anunciou um novo Concílio Ecumênico para a Igreja. Este 

se embasaria, segundo Alberigo, em três grandes aspectos: o ecumenismo, a pastoral 

e a colegialidade episcopal onde os bispos teriam mais liberdade para dialogar e buscar 

o consenso20. O termo conciliar mais cunhado foi o “aggiornamento” que pode-se 

traduzir por atualização. Embora os bispos e os padres conciliares não tivessem uma 

boa formação teológica, muitos teólogos auxiliaram como peritos na elaboração dos 

textos e nas reflexões. Depois de praticamente três anos concluiu-se o Concílio com 

dezesseis documentos escritos apresentando uma atualização não apenas de aspectos 

específicos, mas uma renovação total e integral da vida da Igreja: 

 
A Igreja católica refletiu em nova perspectiva: a) sua estrutura e sua maneira de 
celebrar (LG e SC), postulando uma revisão dos ritos da missa e dos sacramentos 
e a adaptação do culto; b) definiu, de maneira clara, sua relação com a Palavra de 
Deus e o papel desta na vida da Igreja e na teologia (DV), e afirma que a Escritura 
e a revelação devem ser estudadas pelos métodos modernos de interpretação 
bíblica; c) mudou sua relação com o mundo e a tecnociência (GS), assumindo 
atitude positiva; d) da mesma maneira que ajustou ao Evangelho sua atitude em 
relação aos cristãos de outras confissões, em relação aos judeus, muçulmanos e as 
outras religiões [UR, DH, NA]; e) a Igreja é descrita em termos bíblicos e históricos 
(LG)21. 

 

O Concílio, como dissemos acima, provocou uma nova eclesiologia em primeiro 

lugar. E, foi a partir disso, que também delineou-se o caminho e os aspectos que a 

teologia deveria seguir. Afinal, ela tinha o dever de explicar, indagar, responder e 

reformular as teses teológicas a partir de tudo o que o Concílio escreveu e aprovou. De 

fato, nos anos seguintes ao Concílio, muitas obras de teologia surgiram numa 

perspectiva totalmente nova ampliando os conceitos e os temas dos documentos. Mas 

ainda permaneceu o desafio de poder transmitir esse conteúdo da fé juntamente com 

a fé às novas realidades que se apresentaram concretamente na história e no contexto 

social e cultural de cada povo. Em outras palavras, embora o Concílio tenha realizado 

toda uma grande formulação nova com uma linguagem nova e com uma teologia 

                                                     
20 Cf. ALBERIGO, Giuseppe. Breve história do Concílio Vaticano II. Aparecida: Editora Santuário, 
2006, p. 37-38.  
21 As siglas são correspondentes aos documentos do Concílio: LG- Lumen Gentium. SC- Sacrosanctum 
Concilium. DV- Dei Verbum. GS- Gaudium et Spes. UR- Unitatis Redintegratio. DH- Dignitatis 
Humanae. NA- Nostra Aetate. ZILLES, op. cit., p. 135. 
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renovada, era preciso, a partir de agora expor esse conteúdo através de um linguagem 

adequada e inteligível às pessoas.  

Como uma tentativa de tentar solucionar esse desafio, o teólogo francês Claude 

Geffré (1926-2017), a partir da reviravolta pragmático-linguística integrando esse 

conteúdo à vivência do período conciliar e pós-conciliar e às teses teológicas 

resultantes disso, identificou que deveria propor à teologia um novo método que 

pudesse responder e corresponder ao atual contexto do pensável contemporâneo. Esse 

método que depois não permaneceu somente como mais um método entre outros, mas 

que foi deslocado para centro do pensamento teológico, é a hermenêutica.  

 

A reviravolta metodológica da teologia a partir da hermenêutica 

 

A partir da década de 1970, Geffré inicia sua teologia numa perspectiva 

hermenêutica. Para ele, seria impossível, a partir do desafio do pluralismo religioso e 

do ateísmo, continuar com uma tradicional teologia da salvação dos infiéis22, de certa 

forma caducada e não condizente com a identidade teológica pós-conciliar. Escreve, 

então, três densas obras que apresentarão um novo pensamento teológico a partir de 

uma virada hermenêutica: “Un nouvel âge de la théologie”23, “Como fazer teologia 

hoje”24  e “Crer e interpretar”25. Ambas, além de colaborarem à uma resposta aos 

problemas hodiernos, buscam uma redescoberta da identidade cristã a partir da 

Escritura e da Tradição, como havia proposto o Concílio, e de uma dimensão prática 

encontrada no Povo de Deus, sujeitos concretos da história hoje.  

Tento em vista o ecumenismo e o diálogo inter-religioso propostos pelo 

Concílio 26 , Geffré compreende que é preciso uma proposta teológica que pudesse 

dialogar com as outras religiões e crenças. No entanto, é importante, primeiramente, 

delinear alguns princípios que não podem ser refutados para não perder a identidade 

teológica cristã-católica. Já na introdução do livro “Crer e interpretar”, Geffré põe 

                                                     
22 Esta teologia é pré-conciliar. Mesmo na renovação iniciada no século XIX até o Concílio Vaticano II 
ela permaneceu presente. Nos primeiros anos pós-concílio já havia a clareza da mudança metodológica 
da teologia. No entanto, é a partir da década de 1970, contemporânea aos escritos de Geffré, que a 
teologia ganha uma densidade e uma profundidade propriamente utilizando as novas teses e o novo 
método (de volta às fontes originárias) proposto pelo Concílio.  
23 GEFFRÉ, Claude. Un nouvel âge de la théologie. Paris: Editions du Cerf, 1972. 
24 GEFFRÉ, Claude. Como fazer teologia hoje: hermenêutica teológica. São Paulo: Paulinas, 1989. 
25 GEFFRÉ, Claude. Crer e interpretar: a virada hermenêutica da teologia. Petrópolis: Vozes, 2004. 
26 Conforme os documentos Unitatis Redintegratio e Nostra Aetate. 
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Jesus Cristo como princípio e fundamento de toda a teologia: “[...] a identidade cristã 

não pode definir-se a não ser referindo-se à Jesus Cristo”.27 O autor retoma essa tese 

do seu livro anterior: “O ponto de partida da teologia como hermenêutica não é um 

conjunto de proposições imutáveis de fé, mas a pluralidade das escrituras 

compreendidas dentro do campo hermenêutico aberto pelo evento Jesus Cristo”28.  

Essa clareza é fundamental, sobretudo a partir da publicação da Declaração Dominus 

Iesus29 que explana a Revelação, a inspiração bíblica e a universalidade e unicidade 

salvífica de Cristo como imprescritíveis para a teologia, mesmo na situação atual de 

pluralismo religioso. Sendo o pluralismo um dado determinante para a compreensão 

tanto religiosa, mas também cultural e intelectual hodierna, Geffré apresenta a 

hermenêutica como uma nova maneira de fazer teologia. Não seria simplesmente uma 

forma entre outras onde o teólogo poderia escolher qual utilizar, mas sim, uma 

dimensão que se encontra no âmago do fazer teológico.  

A partir de Jesus Cristo, para formar o seu pensamento teológico, Geffré partiu 

de dois polos da hermenêutica: de um lado o escrito, neste caso a Palavra de Deus que 

engloba a Escritura e os textos da Tradição e de outro histórico que é o dado da 

Revelação e a fé do crente30. Nesse sentido, ele delineia uma breve história da salvação 

na perspectiva hermenêutica-interpretativa iniciada pela Palavra de Deus. 

Embora seja possível fazer uma distinção entre Revelação e Palavra de Deus, 

elas se relacionam, por exemplo na Escritura, quando Deus falou aos seres humanos, 

inspirados pelo Espírito Santo, para que escrevessem, ou seja, historicizassem, a 

própria Palavra de Deus 31 . Nesse sentido, observa-se claramente no período da 

Revelação – não apenas em Jesus Cristo, mas em toda a história da salvação – a 

dinâmica da fala de Deus e da interpretação humana, sobretudo com relação aos textos 

sagrados. Explana o documento conciliar Dei Verbum:  

 

 

                                                     
27 GEFFRÉ, Ibid, p. 26.  
28 GEFFRÉ, 1989, p. 68. 
29 CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Declaração Dominus Iesus. São Paulo: Paulinas, 
2000. No final da introdução do livro ‘Crer e Interpretar’, Geffré, escreve uma longa nota de rodapé 
sobre essa Declaração dizendo que distancia-se do pensamento desses teólogos que se desviaram da 
proposta teológica conciliar, conforme a Declaração apresenta.  
30 Cf. GEFFRÉ, 2004, p. 34. 
31 Cf. CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Dei Verbum. In. CONCÍLIO VATICANO II. 
Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. São Paulo: Paulus, 1997, n. 11, p. 356. 
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Como, porém, Deus na Sagrada Escritura falou por meio dos homens e à maneira 
humana, o intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que Ele quis comunicar-
nos, deve investigar com atenção o que os hagiógrafos realmente quiseram 
significar e que aprouve a Deus manifestar por meio das suas palavras.32 

 

 Pode-se perguntar aqui como e, se seria possível, traduzir essa mensagem de 

Deus em um testamento, uma vez que antes de Jesus Cristo o ser humano apenas 

conheceu os grandes profetas que falavam em nome de Deus. Note-se que no 

documento há a descrição de uma gentileza da parte de Deus em querer falar aos 

humanos numa linguagem humana e ainda permitir que os humanos escrevessem de 

uma forma humana a mensagem divina. Assim, Palavra e Revelação se fundem pois a 

genialidade humana se soma ao dado da fé para compreender a mensagem e escrevê-

la conferindo-a uma credibilidade33 que depois foi fixada e confirmada pela Igreja na 

estruturação do cânon bíblico. 

Na sequência histórica, os Santos Padres com a teologia patrística, os quais a 

Igreja considera-os como pertencentes à Tradição, também escreveram a partir de 

interpretações da Escritura. Tomás de Aquino, no período medieval, ao aproximar e 

conjugar a teologia católica com os escritos de Aristóteles, dos chamados primeiros 

princípios, realiza uma interpretação e uma verificação a partir dos critérios, nesse 

caso, da ciência aristotélica34. A partir do Concílio de Trento, com a prerrogativa de 

afirmar algumas verdades da fé católica que foram postas em dúvida pelo movimento 

da Reforma com Lutero, a teologia católica debruçou-se mais para explicar e defender 

a fé propriamente do que reinterpretá-la atualizando-a para a realidade presente. 

Geffré chama essa teologia de dogmática/dogmatista ou teologia de método 

dogmático35 pois além de usar de uma apologese, repete apenas os ensinamentos do 

Magistério. Em última análise, o problema desse método dogmático foi tornar o 

discurso teológico um discurso reflexivo da Igreja institucional sem aprofundar os 

temas36.   

Com o Concílio Vaticano II, o método exegético-interpretativo da Palavra de 

Deus e a valorização da experiência e da situação histórica na teologia, a hermenêutica 

                                                     
32 Cf. Ibid, n. 12, p. 357. 
33 Cf. GEFFRÉ, 2004, p. 35. 
34 Cf. GEFFRÉ, Ibid, p. 32. 
35 GEFFRÉ, Ibid, p. 35. 
36 Cf. GEFFRÉ, Ibid, p. 36. Cf. GEFFRÉ. 1989, p. 66. 
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se torna o caminho, atualmente, mais pertinente para interpretar os sinais dos tempos 

atualizando o mistério de Cristo37. Compreende Geffré por hermenêutica:  

 
O termo hermenêutica evoca movimento de pensamento teológico que, pondo em 
relação viva o passado e o presente, expõe-se ao risco de interpretação nova do 
cristianismo para hoje. Esta instância hermenêutica da teologia nos leva a uma 
concepção não-autoritária da autoridade, a uma concepção não-tradicional da 
tradição e a uma noção plural da verdade cristã38.  

 

O autor aponta para uma nova interpretação onde a autoridade não seja 

autoritária, ou então onde o Magistério – que é a autoridade eclesial responsável pela 

interpretação da Escritura e da Tradição – acolhe e compreende as novas perspectivas 

de estudos teológicos sem dogmatizar sentenças, uma vez que elas supõem discussão, 

contexto histórico, social e etc. Ao mesmo tempo, a Tradição que precisa 

continuamente ser reinterpretada e atualizada levando em conta a situação atual e 

também os novos sinais de fé e religiosidade.  

Isso tudo resultará numa pluralidade religiosa que, por sua vez, poderá 

pluralizar uma verdade de fé. Não necessariamente uma pluralidade dentro de uma 

teologia específica, como por exemplo a católica, mas na relação e no diálogo com as 

outras teologias, poderá ser encontrada, sob o mesmo ponto, mais de uma 

compreensão, ou seja, mais de uma verdade. Esse movimento já é encontrado, de 

forma semelhante, no Concílio quando na Lumen Gentium, no primeiro número39, a 

Igreja é concebida como “sacramento de salvação”: ela é um dos meios de salvação, 

mas não o único meio pois não é possível delimitar os meios da ação salvífica de Deus. 

Logo, por essa afirmação, pode-se concluir que existem outros meios e, assim sendo, 

não há apenas uma única verdade encerrada em si mesma, por exemplo, nesse caso, 

dos meios de salvação. Rahner exemplifica isso através do conceito de “cristãos 

anônimos”: uma pessoa inserida num mundo plural poderá fazer uma verdadeira 

experiência cristã mesmo sem estar ligada ao cristianismo40. É nesse sentido mais 

abrangente que Geffré propõe uma nova teologia a partir da hermenêutica.  

                                                     
37 Cf. GEFFRÉ, 1989, p. 11. 
38 Cf. GEFFRÉ, Ibid, p. 63-64. 
39 Cf. CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium. In. CONCÍLIO VATICANO 
II, op. cit., n. 1, p. 102. 
40 Cf. RAHNER, Karl. Curso fundamental da fé: introdução ao conceito de cristianismo. São Paulo: 
Paulus, 1989, p. 466-471. 
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Clareado o termo, passa-se agora para o processo hermenêutico teológico que 

se constitui por quatro características 41 : uma nova interpretação do evento Jesus 

Cristo, a anamnese, a significação e a reinterpretação. Na primeira, Geffré propõe uma 

nova interpretação do evento Jesus Cristo pois a Escritura, como dissemos acima, 

também é um ato de interpretação da primeira comunidade cristã. Dado que o mundo 

e o homem existem numa dimensão histórica e isso faz a vida mudar continuamente, 

a própria Escritura primeira foi suscitando, ao longo dos tempos, sob a ação do 

Espírito Santo, novas escrituras como atos interpretativos que testemunham a 

experiência cristã. Vê-se essa perspectiva nos diversos escritos e comentários bíblicos, 

na constituição das ordens religiosas, nos documentos da Igreja ao longo da história.  

A segunda característica é a anamnese e junto dela a profecia, pois na 

hermenêutica a compressão do intellectus fidei não se resume apenas ao conhecimento 

da razão que, por sua vez auxilia na fé – como diria Agostinho: intellige ut credas, 

crede ut intelligas. Agora há também o compreender histórico. Sem este, não seria 

possível uma interpretação atual e nem projetada para o futuro. Por isso, a anamnese 

é a interpretação de um evento fundante – Jesus Cristo – mas que responde ao hoje e 

que se projeta para frente – a profecia.  

A significação consiste em não apresentar apenas os conteúdos da fé e 

interpretá-los à luz das Escrituras e da Tradição. Procura apresentar a “significação 

sempre atual da Palavra de Deus, em sua forma escriturística, dogmática ou teológica, 

em função das novas experiências históricas da Igreja e do homem de hoje”42. Não pode 

ser considerada, então, apenas uma soma da diferença de uma teologia positiva, que 

observa somente o dado histórico e de uma teologia especulativa, que faz a explicação 

radical desse dado histórico. É, pelos objetos textuais, ou seja, do evento inicial e dos 

textos da Tradição, olhar para o dado histórico e dar o sentido, o significado, ou, em 

outras palavras, produzir teologia que reverbere para os seres humanos hoje.  

A última característica é a reinterpretação não mais do evento Jesus Cristo, mas 

do Dogma. Como afirmamos, novas escrituras suscitaram ao longo dos tempos, e o 

Dogma, por sua vez, também é fruto dessas novas escrituras. Contudo, a primeira 

Escritura é a autoridade última da Palavra de Deus, ou seja, a norma normans non 

normata. Nesse sentido, essa reinterpretação seria tomar o Dogma constituído, olhar 

                                                     
41 Cf. GEFFRÉ, Ibid, p. 68-70. 
42 GEFFRÉ, Ibid, p. 69. 
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para a Primeira Escritura, para a leitura atual da Escritura e, com isso, reinterpretar o 

Dogma. Seria quase uma reinterpretação de uma interpretação.  

Além das quatro características, Geffré aponta, posteriormente, para uma outra 

que é chamada de comunicabilidade43. Esta diz respeito ao consensus fidelium, ou seja 

ao consenso do conjunto dos fieis como testemunhas da fé44. É um instinto que permite 

reconhecer se determinado ensinamento está ou não de acordo com o centro da fé que 

é o evento Jesus Cristo. Esse conceito foi retomado no Concílio quando o Papa João 

XXIII, segundo Alberigo, como explanamos acima, queria que houvesse um consenso 

entre os bispos para aprovação dos documentos conciliares. Esse mesmo conceito se 

fez importante na promulgação dos Dogmas e, hoje, com o ecumenismo, permite as 

diversas Igrejas dialogarem de forma pacífica e até mesmo chegarem a algum consenso 

segundo a verdade de cada uma45.  

Assim, essas características que acompanham o método hermenêutico trazem 

para hoje, através da teologia, todo o dado da fé numa nova linguagem, pois a verdade 

dos enunciados da fé estão sob uma perspectiva histórica. Como exemplo pode-se 

tomar o evento da Ressurreição de Jesus. A Ressurreição é tratada no Novo 

Testamento não a partir de provas no sentido empírico, mas de testemunhos: de 

Madalena, dos Apóstolos, mais tarde, no ato da fração do pão em Emaús. E o 

testemunho, na verdade, “é sempre um evento de palavra: ele é o dizer de alguém a 

alguém”46. Porém, no testemunho torna-se difícil fazer um julgamento dizendo que ele 

é apenas subjetivo em oposição ao objetivo. Geffré diz que alguém testemunha para 

“celebrar uma ordem objetiva de verdade” 47 . É objetiva e verdadeira porque o 

testemunho se dá, nesse caso, a partir de um crente ou de uma comunidade de crentes 

professando a sua fé naquela determinada crença. Então, há uma diferença entre os 

demais acontecimentos da vida de Jesus e na ressurreição. Naqueles, a palavra 

pronunciada como testemunha bastava pois os milagres eram claros e perceptíveis: 

cura do paralítico, cura de enfermos e etc. Nessa, embora também seja real, não está 

                                                     
43 GEFFRÉ, 2004, p. 52. 
44 A respeito disso consultar: COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL. O Sensus fidei na vida da 
Igreja. São Paulo: Paulinas, 2015. 
45 Um belo exemplo de consenso foi a Declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, assinada em 
1999 entre católicos e evangélicos luteranos. Disponível em:  
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc
_31101999_cath-luth-joint-declaration_po.html 
46 GEFFRÉ, 1989, p. 105. 
47 GEFFRÉ, Ibid, p. 108. 
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no mesmo plano. O testemunho aqui precisa do pressuposto da fé. Assim a própria fé 

se torna “objeto de testemunho”48. Revela-se assim um novo atributo que é a fé. Em 

outras palavras, a hermenêutica teológica, além da Escritura, da Tradição e do dado 

histórico, necessita também da fé para poder explicar seus conteúdos e atualizá-los a 

partir de uma linguagem da fé pascal que constitui o núcleo do evento Jesus Cristo. 

A principal novidade que essas características de uma teologia hermenêutica 

trazem é a dimensão da realidade histórica concreta e da realidade histórica baseada 

na fé. Embora pareça haver uma contradição – história concreta e história da fé, – não 

há. A história concreta narrada nos textos bíblicos, por exemplo, supõe um 

determinado contexto histórico com seus problemas, dificuldades e etc. Porém a 

mensagem bíblica aplicada à essa história concreta não permanece somente para 

aquele determinado momento e para aquela determinada cultura. Ela é universal e 

ampla. Aqui, nesse sentido, configura-se a história da fé, que mediante uma boa 

hermenêutica, pode ser aplicada ao contexto atual, ou seja, à dimensão histórica 

concreta atual.  Depreende-se então, para que a fé, a Palavra de Deus e os 

ensinamentos da fé sejam transmitidos de modo autêntico no mundo hodierno, ou 

seja, pós-cristão, é preciso que a teologia observe os elementos históricos e reinterprete 

seu conteúdo conferindo um novo sentido ao cristão de hoje. Essa é a tarefa e o desafio 

dos teólogos atuais.  

 

Considerações finais 

 

A hermenêutica compreendida como uma “dimensão interior da razão 

teológica” ou como um “novo paradigma teológico” revela a necessidade de atualização 

constante do método de fazer teologia para responder as demandas hodiernas. Como 

expomos acima, Claude Geffré apresenta a dimensão histórica como a principal 

característica da teologia atual que se não for considerada, não poderá cumprir o seu 

papel de interpretar, autenticamente, a fé.  

Nesse sentido, a teologia como hermenêutica tomou o lugar da teologia 

dogmática, não tornando-se “adogmática”, mas incluindo a historicidade de toda a 

verdade tanto da Escritura, ou seja, Revelada, quanto da interpretação humana através 

dos diversos escritos que de alguma forma procuraram dar um sentido e atualizaram 

                                                     
48 Cf. GEFFRÉ, Ibid, p. 109. 
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a mensagem divina e os ensinamentos da fé. Afinal, muitas definições de fé, como os 

Dogmas, somente são compreendidos na sua totalidade quando observada a situação 

histórica que as provocaram.  

O evento da Ressurreição de Jesus é o acontecimento mais emblemático para a 

entender a necessidade de uma hermenêutica na teologia pois não se compreende-o 

pela dimensão histórica científica, mas pela dimensão histórica da fé que fez o crente 

de todos os tempos viver o seu hoje e provocando também, na sua história, a esperança 

de um futuro. Ou seja, uma perspectiva de fé antiga, sempre atual e futura. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Título desta pesquisa é em determinado sentido polissêmico. Nele 

encontramos a possibilidade de seguir na direção de variados caminhos e a partir 

destes gerar inúmeras conjecturas. Entretanto, o desenvolvimento deste trabalho em 

nada é aleatório, pelo contrário, ele se orienta de modo preciso e ordenado em direção 

ao objetivo de analisar por meio de uma apreciação histórica, características de uma 

construção terminológica, ocorrida em um movimento dogmático Trinitário 

(monarquianismo) do passado, incluindo suas principais posições teológicas 

(modalista e dinâmico). 

A partir desse plano, a pesquisa se utilizou amplamente dos trabalhos do Dr. 

John Norman Davidson Kelly (historiador do Dogma), sintetizados especialmente em 

sua obra denominada: Patrística: origem e desenvolvimento das doutrinas centrais 

da fé cristã, publicada no Brasil em 1994 pela editora Vida Nova, onde descreve com 

excepcional clareza a proposta linguística que este artigo procurou desenvolver em seu 

objetivo científico, relacionado principalmente no âmbito da teologia Trinitária do 

período Patrístico, e do emprego da linguagem como meio de expressão histórica desta 

dogmática. 

Deste modo, o presente trabalho se desenvolve em quatro itens principais. O 

primeiro apresenta uma análise histórica sobre o movimento Trinitário do final do 

Século II e início do Século III denominado de monarquianismo. O segundo item, 

                                                     
1 O referido texto em sua integralidade, é parte de uma publicação já editada e disponibilizada pela 
Revista Opinião Filosófica na seguinte descrição: Vol. 11, n. Ed. Esp. 1 (2020) – Dossiê: Teologia & 
Linguagem: https://opiniaofilosofica.org/index.php/opiniaofilosofica/article/view/961 
2 Teólogo graduado pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Mestre e doutorando em Teologia 
pelo programa de pós-graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS). O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001./This study was financed in part by 
the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 
001. E-mail: diego.wingert@edu.pucrs.br 
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seguindo na esteira do primeiro, também faz um exame teológico-histórico, porém, 

agora apontando e discorrendo a respeito das duas posições teórico-teológicas dentro 

do movimento monarquianista, os inicialmente chamados: monarquianistas 

“clássicos” e adocianistas. O terceiro ponto, aborda a respeito da deficiência 

encontrada a partir do romper da era moderna para com o uso do vocábulo: 

adocianismo – termo excelso para o cristianismo, porém, no caso em específico, serviu 

para definir uma teoria considerada como herética no decurso do desenvolvimento do 

Dogma cristão. Por último, abordamos a respeito da “nova roupagem” linguística que 

revestiu o antigo movimento monarquianista; neste espaço dois subitens são 

utilizados, onde os novos termos: modalista e dinâmico, surgem no cenário teológico 

moderno como sendo as novas “vestimentas” que substituíram as antigas. 

 

1 O MONARQUIANISMO TRINITÁRIO 

 

O Século III rompe no “horizonte teológico” trazendo consigo questões pontuais 

de grande importância. O amplo conjunto que abarcava todo o pensamento Trinitário, 

formado por muitas especulações e dúvidas, encontra nesse novo tempo uma excelente 

oportunidade para desenvolver algumas das demandas que já estavam propostas em 

seu seio, como também, para estruturar – mesmo que de forma indireta e até mesmo 

involuntária – a base para “controvérsias posteriores”3 que vieram a surgir. 

Até aqueles dias, o cenário teológico esteve preocupando-se efetivamente com 

questões mais apologéticas, tendo na refutação das teorias gnósticas, com destaque 

para as atuações de Irineu e Tertuliano, como também no “confronto” com os 

movimentos sócio-político-religiosos (Império Romano e partidos judaizantes) na 

figura de Justino4 , estabelecido seu maior esforço teológico. Entretanto, o debate 

Trinitário especialmente sobre a unidade Divina já era operante, inclusive evidenciado 

pela literatura apologética dos Pais descritos acima. 

Neste cenário de construção da dogmática Trinitária, já havia uma expressão 

bem consciente sobre a existência da “economia” entre Pai, Filho e Espírito Santo. 

Teófilo de Antioquia já havia elaborado um vocábulo que adequadamente sustentaria 

por um bom tempo esta relação Divina; utilizando-se de analogias Escriturísticas, 

                                                     
3 KELLY, 1994, p. 81. 
4 DROBNER, 2008. 
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Teófilo viria a cunhar o termo “Tríade”5 aplicando-o à Divindade cristã, relacionando 

diretamente sua normatividade a uma espécie de conjunção inseparável de três 

unidades em recíproca relação. Contudo, estas distinções “dentro da mesma Divindade 

indivisível”6 ainda careciam de melhores expressões linguísticas, diante da contínua 

necessidade de se explorar e definir termos mais qualificados sobre esta relação 

numinosa entre os Entis do Ens eterno. 

Ainda neste contexto, cabe-nos ressaltar que o conceito de trinitarismo 

econômico como relatado acima, encontrou sólida base em meio a Igreja ocidental e 

sua praxis fidei7 no final do Século II e início do III, sendo Tertuliano de Cartago e 

Hipólito de Roma os expoentes deste conceito teológico no Ocidente cristão, tendo o 

segundo, inclusive, tachado tais evidências em sua formatação do rito litúrgico latino8. 

Contudo, nem mesmo o sucesso deste conceito o isentou-o de críticas, havendo uma 

volumosa reação de determinados seguimentos no próprio Ocidente. 

Novamente, notamos por meio de uma base historiográfica, que quando um 

seguimento de representação das esferas humanas se depara com a necessidade de 

estabelecer um novo signum para seu meio, pelo fato de haver surgido um novo 

fenômeno específico em sua realidade, este movimento semântico acaba também por 

gerar um novo ordenamento para seu “mundo”. Tertuliano, expoente no cenário 

Trinitário do período e adversário da posição monarquianista, foi o responsável – por 

mais irônico que isto possa parecer – em estabelecer essa nova linguagem, definindo 

essa antítese pelo nome de “monarquia” (gr.: μοναρχία; lat.: monarchia), pois os seus 

adeptos se incomodavam com a definição de “economia” (gr.: οἰκονομία; lat.: 

dispensatio) para com a relação Trinitária, por isso “dizem eles, mantemos a 

Monarquia (ou único governo de Deus)”9. 

Os seguidores deste novo conceito temiam que o ensino do trinitarismo 

econômico levasse a um esvaziamento da unidade Divina. Desta forma, procuraram 

sustentar por meio da linguagem um axioma que sugerisse um ordenamento primaz, 

ou seja, que salientasse na formatação da relação Trinitária a presença de uma única 

fonte, caracterizando em absoluto a existência de um único princípio Divino para todas 

                                                     
5 TEÓFILO DE ANTIOQUIA. A Autólico, I.7; II.15,18. 
6 KELLY, 1994, p. 81. 
7 BOGAZ; COUTO; HANSEN, 2011. 
8 HIPÓLITO DE ROMA. Tradição Apostólica, I, 2,3. 
9 TERTULIANO DE CARTAGO. Contra Práxeas, III. 
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as coisas, incluindo esta relação10. Assim, por meio de um analogismo linguístico com 

o sistema político monárquico existente há época, é que esta máxima foi estabelecida, 

orientando logicamente a nova doutrina a seus interesses teológicos. O nome deste 

movimento também deriva desta mesma lógica: monarquianismo. 

 

2 O MONARQUIANISMOS E SUAS VARIANTES 

 

As décadas finais do Século II nos apresentam não apenas as evidências que 

testemunham o surgimento do movimento monarquianista, mas também as variações 

que deste viriam a surgir. Esta variação se estabelece basicamente em duas posições, 

mas que desde seu início apontavam para definições diametralmente opostas, 

estabelecendo uma fundamental distinção entre ambas. Aqui, diante desta afirmação 

se faz necessária uma observação, pois esta pode (ou deve) levantar a seguinte dúvida: 

como posições fundamentalmente distintas podem ser definidas por um mesmo 

axioma (monarquianismo)? A resposta se apresenta na conjectura desenvolvida 

abaixo. 

Iniciemos nossa abordagem pela posição majoritária, a qual no futuro passou a 

ser chamada de modalista. Sim, inicialmente o termo “monarquianismo” definia e 

sustentava genericamente aquela que seria a forma ou posição oficial do movimento, 

considerada sem dúvida como o posicionamento “clássico” entre os primeiros 

seguidores. Interessante também neste caso, é que esta posição sendo a mais “bem 

disseminada e popular”11 das doutrinas do monarquianismo, gozava até mesmo de 

alguma aceitação em meio ao governo eclesiástico (Episcopado e Presbitério) do 

período, inclusive em Roma. 

Esta posição defendia com ímpeto e muita clareza a unicidade de Deus e a 

divindade de Cristo, em uma forma de dupla e inequívoca correlação. Participava com 

afinco da exortação à definição de “economia”, que no seu entendimento distinguia 

com prejuízos irreparáveis as Pessoas da Trindade; acusavam a posição da “economia” 

– que já possuía um certo padrão de catolicidade há época – de proporem uma 

divindade “tripessoal” 12 , onde o Filho/Logos/Palavra por exemplo, era, em seu 

                                                     
10 HAMMAN, 1985. 
11 KELLY, 1994, p. 89. 
12 KELLY, 1994, p. 89. 
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entendimento, comumente apresentado sendo o “outro”, como diferente, ou seja, 

distinto dos demais. 

Já na metade do Séculos II houve uma inicial tentativa em objetar o 

entendimento de que as Pessoas na Trindade seriam distintas em identidade; porém, 

o entendimento sobre a figura do Logos como uma Pessoa à parte, já estava fortemente 

alicerçado, devido principalmente ao ensino dos Pais Apologistas ocorrido a partir da 

metade do Século II. Em Justino de Roma encontramos a afirmação de que, “temos de 

reconhecer que Deus conversou com alguém que era numericamente distinto e 

igualmente racional” 13 , isso dizia o Apologista aos seus ouvintes judeus, quando 

disputava exegeticamente com estes a respeito do texto de Gênesis, sobre a evidência 

de haver uma real coletividade Divina agindo na criação. Deste modo, logo após tais 

compreensões “econômicas” estarem se consolidando, homens como Noeto de 

Esmirna14 – contemporâneo de Hipólito de Roma –, se apresentaram como pioneiros 

na ação de teologizar a respeito de um novo modelo Trinitarista, que procurava 

desconstruir a doutrina considerada blasfema aos seus olhos, pois esta sugeria haver 

dois ou três deuses à se servir e adorar. 

Ainda a respeito da posição teológica dos monarquianistas iniciais, uma nota de 

caráter terminológica se faz necessária. Para estes adeptos, prevalecia a antiga 

concepção de que o vocábulo “’Pai’ significava a própria Divindade”15, ou seja, o termo 

por si só assimilava, condensava e descrevia a plenitude das Três Pessoas. Assim, diluir 

por meio de outros vocábulos essa identidade única (Pai), era considerada como uma 

atitude de total sacrilégio para estes cristãos. 

Passando ao segundo grupo, de imediato nos é necessário frisar que estes 

tiveram menor amplitude e impacto em sua atuação teológica, a ponto de alguns 

estudiosos modernos nem sequer citarem sua existência, ou no máximo, atribuírem 

seu pensamento a um desvio da posição monarquianista “clássica”. Entretanto, sua 

atuação pormenor, ainda assim deixou uma marca significativa no registro teológico 

Trinitário, apresentando referências que futuramente caracterizariam heresias 

famosas (arianismo) 16 . Os seguidores deste grupo minoritário foram inicialmente 

definidos pelo nome de adocianistas, aqueles que eram adeptos do adocianismo. 

                                                     
13 JUSTINO DE ROMA. Diálogo com Trifão, LXII, 2. 
14 CAMPENHAUSEN, 2005. 
15 KELLY, 1994, p. 89. 
16 HÄGGLUND, 1999. 
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Esse movimento era amplamente baseado em critérios racionalistas 

(especialmente Aristotélicos) e captava seus militantes principalmente nos círculos 

filosofantes do período. Defendiam a ideia de que Jesus Cristo teria sido apenas um 

homem comum até seu batismo, mesmo que antes disso, tenha sido por parte do Pai: 

predito, gerado e mantido com insuperável graça, possibilitando-o deste modo há ter 

uma postura de extrema virtude em sua vida terrena. Após sua paixão, mediante à 

Ressurreição de seu corpo, torna-se Divino, contudo, não o era antes deste evento 

culminante ocorrer. 

Logo, entende-se que Jesus Cristo não sendo Deus sempiterno, foi recebido pelo 

Pai exclusivamente por meio do cumprimento profético de sua missão salvífica, o que 

se permite dizer pela lógica desta corrente de pensamento que Ele foi: adotado. Desta 

forma, este conceito desenvolveu a linguagem que iria descrever inicialmente essa 

posição Trinitária. 

Aproximadamente entre os anos de 185 a 190 d.C., Teodoto, um comerciante 

bizantino17, foi possivelmente o responsável por levar esta teoria a Roma, onde passou 

a ser mais conhecida, mesmo assim, não sabemos quem seria o mentor inicial de tal 

posição considerada herética desde seu início. Formas renovadas do movimento 

adocianista surgiriam nos decênios posteriores, incluindo figuras de destaque como 

Paulo de Samosata, todavia, nunca alcançando êxito em sua catequese quanto a este 

tema18. 

Por último neste item, após registrar as variações e inflexões do movimento 

monarquianista, cabe-nos apontar com clareza a resposta a interrogação que foi 

apontada acima. Ambas as posições são consideradas formas de monarquianismo 

porque, simplesmente, se orientam sobre uma mesma metodologia hierárquica. 

Mesmo que estas posições ofereçam um rebaixamento à figura e importância do Filho, 

como também do Espírito Santo (ponto não aprimorado nesta pesquisa), é necessário 

se ressaltar que suas Divindades não são negligenciadas e/ou excluídas de maneira 

plena, pelo menos na fase inicial (final do Séculos II e início do III) destas posições 

monarquianistas. 

Portanto, de forma sintética, podemos afirmar que a existência de Deus para 

estes cristãos, com perdão pela redundância, era uma existência Trina e de caráter 

                                                     
17 MÜLLER, 2004. 
18 KELLY, 1994. 
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intrinsicamente unívoco, “apesar das diferenças nos pontos de vista e nas 

motivações” 19  de ambas as correntes do monarquianismo. Logo, esta constituição 

formada por “Entis” distintos num sentido ontológico, sendo um considerado superior 

ao outro, necessitava ser exposta fora de uma “ideia econômica”, sendo então 

desenvolvida em uma “ideia monárquica”, onde apenas um é rei (Pai), mesmo que no 

fim deste “conjunto” haja outros soberanos (teoricamente teleológicos) que também 

governam. 

 

3 ADOCIANISMO TRINITÁRIO: UMA EXPRESSÃO DEFICIENTE 

 

A partir dessa leitura teológica-histórica, passamos agora a uma análise 

terminológica a respeito das palavras empregadas na descrição deste movimento 

Trinitário identificado como monarquianismo. Assim, nosso enfoque neste exame se 

concentrará agora nas terminologias empregadas ou não, junto as correntes deste 

movimento: monarquianismo “clássico” e monarquianismo adocianista. 

Como já descrito acima, os chamados “clássicos”, a posição inicial e majoritária 

entre os seguidores do movimento monarquianista, consequentemente, foram 

historicamente identificados pela mesma nomenclatura, mas, posteriormente, diante 

do aparecimento de uma nova corrente de pensamento intra muros, houve a 

necessidade de se produzir uma nova terminologia, visando estabelecer uma distinção 

entre a clássica posição e a nova teórica. Nesse processo nasce o termo adocianismo, 

para balizar as novas características teológicas agora existentes. Entretanto, a 

expressão trazia consigo alguns problemas. 

A palavra: adoção (gr.: υἱοθεσία), por ser de inestimável valor hermenêutico e 

exegético junto à revelação do Novo Testamento (Rm 8.15,23; 9.4; Gl 4.5; Ef 1.5), era 

e continua sendo um termo caríssimo para o cristianismo (historicamente). Partindo 

deste dado, inúmeros problemas podem ser conjecturados sobre a possibilidade de um 

mal emprego do vocábulo na esfera teológica, porém, devido a delimitação e 

objetividade desta pesquisa, concentramos nosso foco em um ponto, o qual obteve 

maior consideração entre as análises modernas, tornando-se no principal motivo e 

ponto para o abandono do termo e consequente emprego de uma nova linguagem para 

esta posição teológica. 

                                                     
19 KELLY, 1994, p.86. 
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O critério que escolhemos expor está em uma crítica dos próprios adocianistas 

à posição católica sobre a concepção de “economia” Trinitária. Na compreensão destes, 

a visão de “economia” seria “comprometida com o diteísmo20”21, ou seja, o objetivo 

final desta visão era o de desenvolver uma forma de arranjo intelectual, que tinha como 

intenção suportar a existência de dois deuses, ou de dois princípios elementares. Por 

meio da exposição apologética Trinitária de Novaciano é que conhecemos melhor essa 

problemática, o Presbítero romano assim descreve um dos argumentos adocianistas 

empregados em seu tempo: “Se o Pai é um e o Filho é outro, e se o Pai é Deus e Cristo 

é Deus, então não existe um só Deus, mas dois Deuses são apresentados 

simultaneamente, o Pai e o Filho”22. Diante desta afirmação de ordem Trinitária, que 

aponta o emprego de um exacerbado unitarismo por parte dos adeptos do 

adocianismo, é que conseguimos captar há grave deficiência que a doutrina desta 

posição apresentava para com os predicados inerentes do substantivo adoção e seus 

derivados. 

Como acima já exposto, a Divindade do Filho junto aos adocianistas não era 

negada em absoluto, contudo era amplamente sujeitada a do Pai, fazendo com que esse 

“filho” obtivesse ou participasse dessa Divindade como que por “osmose”. Isso 

descaracterizava fortemente os aspectos salvíficos, como também as promessas 

escatológicas oriundas dos textos Neotestamentários, tanto para a figura do Cristo 

quanto para aqueles que Nele criam. O Filho, como Cristo, não sendo plenamente 

gerado na Divindade do Pai, tinha abruptamente minimizada a realidade de sua 

filiação, o que necessariamente ocorria na perda de sua identidade como o Deus Filho 

que era Logos/Palavra/Verbo, tanto no princípio como no fim, de e para todas as 

coisas. É fato, que esta acepção Cristológica e por consequência Trinitária a respeito 

da Divindade do Filho, só viria a ser “resolvida” e ratificada pelos cânones do Concilio 

de Niceia (325 d.C.), mesmo assim, a dificuldade já estava exposta e teria que ser em 

algum momento encarada.  

Quanto a linguagem empregada, fica claro a deficiência de tal termo 

(adocianismo), pois passados os anos e construído historicamente o Dogma, ficaria 

difícil ou talvez insustentável agregar um derivado do termo adoção a uma linha 

                                                     
20 Diteísmo (di·te·ís·mo). Substantivo masculino. Significa: Sistema dos que admitem dois deuses ou 
dois princípios: um bom e um mau. Ver: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em: 
<https://dicionario.priberam.org/diteísmo>. Acesso em: 29 de abr. 2020. 
21 KELLY, 1994, p.87. 
22 NOVACIANO. A Trindade, XXX. 
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teológica – o movimento monarquianista como um todo – que notoriamente foi 

condenada23. 

No entanto, mesmo logo tendo sido detectada a incompatibilidade do termo, 

uma série de etapas se sucederiam historicamente, as quais conduziram a questão sem 

enxergar maiores prejuízos ao meio dogmático, até porque tratava-se de um caso que 

tinha sua doutrina e linguagem “soterradas”. Mas, no alvorecer da teologia moderna, 

um novo contexto científico estabeleceria a necessidade de se utilizar de novas palavras 

no exercício de se apresentar antigas teorias, renomeando deste modo até mesmo 

conceitos que já haviam sido historicamente estabelecidos. 

 

4 A NOVA LINGUAGEM 

 

Este novo estágio linguístico tem seu início no período moderno, mais 

precisamente a partir do século XIX. Não sabemos ao certo quem aplicou pela primeira 

vez os novos termos modalista e dinâmico para a designação e emprego das 

tradicionais posições relacionadas ao movimento monarquianista, mas, sabemos que 

o meio acadêmico do período em seu seguimento teológico-histórico foi fortemente 

influenciado pela intelectualidade de Adolf von Harnack, o que fez com que esta área 

teológica passasse a se apropriar de novas designações e terminologias, que viriam a 

influenciar e modificar drasticamente os paradigmas da análise teológica em seu viés 

histórico. 

Esta influência linguística em destaque foi tão profundamente reestruturada há 

época, que paradigmas elementares foram, quando não removidos, no mínimo 

reformados; um exemplo de destaque neste espaço, é quando áreas da teologia 

historicamente consagradas como a Patrística e a Patrologia, junto ao seguimento 

protestante (em sua totalidade), simplesmente passaram a ser definidas como História 

do Dogma. Diante disso, é fato que as novas tendências, somadas as novas técnicas, 

estabeleceram novos parâmetros e estes necessitaram de remodelação. 

Em nosso caso específico, o vocábulo monarquianismo ainda possuía suficiente 

clareza e vigor, permanecendo desta forma inalterado, contudo, os termos das posições 

divergentes de seu meio não mais gozavam de “saúde”, fato especialmente estabelecido 

pela debilidade do termo adocionismo (como visto acima), o que levou por 

                                                     
23 PADOVESE, 1999. 
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consequência ao acréscimo de uma descrição mais técnica também a posição “clássica” 

inicial, que agora também requeria uma melhor definição. Deste modo, uma nova 

roupagem teve que ser desenvolvida ou adaptada para conter a premente necessidade 

comunicativa. 

Prosseguimos nosso exame pelo processo de remodelação da posição 

historicamente majoritária. 

 

4.1 MONARQUIANISMO MODALISTA 

 

A principal vertente do monarquianismo, originalmente reconhecida pela 

mesma nomenclatura, iria passar na modernidade por uma espécie de redefinição 

epistemológica. Este grupo, agora situado num novo plano histórico necessitava ser 

apresentado em uma linguagem que conseguisse descrever seu posicionamento 

teológico. 

O entendimento a respeito da “dupla convicção”24 sobre a unidade Divina e a 

Divindade do Filho, que estava em risco pela ampla projeção da figura do Segundo no 

ponto de vista destes monarquianistas – principalmente relacionada à significativa 

elaboração da figura do Logos pelos Pais Apologistas –, fazia com que estabelecem 

uma espécie de adjetivação, que aparentemente tinha o propósito de concretizar de 

alguma maneira gêneros distintos, mas dispostos em uma mesma unidade. 

Esta compreensão teológica, provavelmente, é a responsável por conduzir os 

teólogos modernos a estabelecerem o termo modalista em seu trabalho de significação 

a respeito dos seguidores “clássicos” desta doutrina. Numa análise de caráter mais 

filosófico, compreendemos que o termo defina um modo à al, ou seja, à mais, sendo: 

plural, par, coletivo, etc., no modo, que de fato está em uma única e respectiva 

substância. 

Nesse jogo linguístico, o vocábulo “modal” é base para o termo modalista, e 

realmente representa – pelo menos na língua portuguesa – uma boa opção na tentativa 

de se definir este seguimento, que identificava nas Pessoas da Trindade uma 

unicidade, a qual, no entendimento destes cristãos, não poderia ser confundida, pelo 

risco de ser constituído um tipo de triteísmo25 dogmático. 

                                                     
24 KELLY, 1994, p. 89. 
25 Triteísmo (tri·te·ís·mo). Substantivo masculino. Significa: Doutrina dos que sustentam que em Deus 
não há só três pessoas, mas também três essências, três substâncias e três deuses. Ver: Dicionário 
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4.2 MONARQUIANISMO DINÂNICO 

Os favoráveis a esta posição no passado, racionalizavam que o Filho havia sido 

um “simples homem”26 (gr.: ψιλός άνθρωπος) e que somente após a Ressurreição dos 

Mortos passou a ser Deus; porém, mesmo revestido de tal “divindade”, ainda ocupava 

uma posição subalterna a do Pai. Sobre a síntese desta teoria, o pensamento moderno 

parece ter encontrado nos parâmetros linguísticos de outras ciências (como a Física) a 

linguagem necessária para possibilitar o desenvolvimento desse conjunto de forças 

celestiais. Nesse contexto, podemos arriscar uma tentativa de esquematização – 

mesmo que de forma simples e incompleta – desse pensamento antigo, utilizando-nos 

para isso dos próprios Nomes Divinos. Assim, o pensamento moderno, possivelmente 

viu na sistematização adocianista algo deste tipo. Antes da Ressurreição: Servo homem 

≠ Filho; após Ressurreição: Servo homem ≤ Filho < Pai. 

Por mais que, houvesse a compreensão de que para os antigos adocianistas 

apenas a figura terrena do “homem simples/servo” pudesse vir ocupar à posição de 

Filho, a teologia moderna, ainda assim, optou por não se ater a esta peculiaridade 

ontológica, preferindo estabelecer uma nova linguagem que apresentasse uma clara 

relação entre os níveis distintos dos Entis relacionados, estabelecendo desta maneira, 

um padrão evidente na evolução e posição das Pessoas Divinas envolvidas. 

Deste modo, compreendemos que o termo “dinâmico” é claramente uma 

tentativa da modernidade de se introduzir um padrão técnico, de ordem qualitativa, 

sobre uma antiga teoria que se baseava nos ditames da teologia natural. Importante de 

se ressaltar junto a esta definição, é que os teólogos modernos enxergaram um 

concreto movimento de forças para que se estabelecesse está ordem monárquica 

sugerida, já os teólogos do passado, apenas viam nesta relação uma simples analogia 

entre genitor e gênito, sendo que o primeiro seria superior ao segundo. 

CONCLUSÃO 

Este trabalho desenvolveu em sua estrutura um plano descritivo com ampla 

elaboração argumentativa, a qual, nos possibilita compreender o desenvolvimento 

histórico de uma temática teológica por meio do emprego da linguagem. As variações 

                                                     
Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/triteísmo>. Acesso 
em: 29 de abr. 2020. 
26 KELLY, 1994, p. 86. 
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terminológicas encontradas nessa elaboração textual nos permitem entender fases de 

uma mesma história. A diversidade dos termos, ou a ausência destes, nos demonstram 

quão importante é a busca por vocábulos que possam direcionar com eficiência e 

qualidade os objetivos que uma determinada teoria – independentemente de sua área 

dê atuação – procura expressar, no seu tempo e além dele. 

O termo monarquianismo, com seu vigor inerente resistiu as “cargas” que os 

Séculos depositaram sobre ele, mas, o mesmo não se pode dizer a respeito das 

nomenclaturas utilizadas para identificar as posições variantes de seu meio. Vimos que 

a posição “clássica”, majoritária, pertencente ao escopo inicial deste movimento, junto 

à modernidade passou a se chamar de monarquianismo modalista; estes iniciais 

adeptos tiveram que ser absorvidos em um termo mais atual, que categorizava uma 

forma, onde os Agentes Divinos passaram a ser observados como modos de uma 

mesma modalidade, sem constrangimento de nossa parte – e possivelmente também 

dos teólogos modernos – para com a redundância empregada. Já a posição 

adocianista, minoritária, racionalista e pouco elaborada, nem sequer pode manter sua 

identidade inicial, mas, foi reorganizada numa espécie de humanismo-exatificado, 

onde um tipo de “empreendimento” (plano salvífico operado pelo “servo homem”) 

procurava o progresso de algo, culminando em uma conjunção de forças semelhantes 

e comparáveis no final (encontro da Divindade), definindo deste modo à dinâmica da 

relação Trinitária, assim, a modernidade os definiu como monarquianistas dinâmicos. 

Também é necessário se ressaltar que a presente pesquisa dentro de sua 

limitação temática e temporal, procurou ser indicativa e não necessariamente 

exaustiva em suas comparações, exposições e definições, tanto dentro do âmbito 

dogmático Trinitário do período analisado, como também, e principalmente, no 

campo científico da linguagem com suas categorias, propriedades e história – parte 

que nem sequer especulou em sentido: antropológico, filosófico, psicológico, etc. 

Portanto, o desenvolvimento do entendimento humano em sua trajetória pelos 

séculos, pode, em determinado tempo, acabar sendo um dos principais algozes da 

linguagem, ou talvez, das identidades. Cabe-nos ainda nesta apreciação final, 

relembrar que o movimento monarquianista com suas variações, foi amplamente 

rechaçado pela Igreja em seu avanço teológico por meio dos Credos e Concílios 

sancionados até o início do Século VIII. Esse fato teológico-histórico é de extrema 

importância em nossa análise, porque nos favorece a concluir que os avanços e as 



 

 

 
    

Diego dos Santos Wingert | 137 

 

variações que o tempo impõe a linguagem, são indispensáveis para o desenvolvimento 

desta espécie que se define como sapiens, mesmo que este avanço nos leve 

simplesmente a narrar fatos sobre teorias ultrapassadas, que hoje existem apenas na 

memória literária de um grupo. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Diante do atual cenário de crise de sentido, tanto da capacidade do sujeito de 

organizar e dar sentido à realidade a sua volta quanto ao sentido que o sujeito dá ao 

seu ‘ser-aí-no-mundo’, pergunta-se quanto a perda do arcabouço simbólico-mítico 

religioso tem de relevante nesta crise. O presente artigo, então, procurará dar uma 

contribuição a essa questão. Vai buscar em três pensadores da cultura, Mircea Eliade, 

Sigmund Freud e Peter Berger, algumas de suas reflexões acerca da capacidade do mito 

e da religião em ajudar o ser humano a dar um sentido à existência, bem como, no 

prejuízo que este sentido exterior pode causar em termo de alienação do sujeito da sua 

própria potencialidade de criar e dar sentido à vida. 

No primeiro momento, será analisada duas concepções de história que advém 

do mundo da mitologia: a história como eterno retorno e a história como seta para um 

futuro escatológico. Será feita essa abordagem a partir do pensamento de Mircea 

Eliade. No segundo momento, Sigmund Freud oferecerá uma reflexão sobre o papel 

da religião e sua linguagem mítica como suporte ao desamparo e aos sofrimentos da 

existência. No terceiro capítulo, Peter Berger analisará a tensão existente entre o papel 

que a religião e seus mitos têm como força de agregação e socialização e o perigo da 

alienação do ser humano da sua responsabilidade com o gerenciamento das 

instituições sociais. 

 

1 O mito na teologia cristã 

 

Sabe-se que o texto de Gn 1,1-2-4a, onde é narrada a criação do mundo, é do 

gênero do mito. 2  Por mito, ele explica que é “um relato de um acontecimento 

                                                     
1 Bacharel em Filosofia pela PUCRS. Bacharel em Teologia pela FAPAS. Mestrando em Teologia PUCRS. 
2 ROSSI, Luiz Alexandre Solano. A criação no livro do Gênesis, p. 48. 
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originário, no qual os deuses agem e cuja finalidade é dar sentido a uma realidade 

significativa”.3 Explicando melhor, pode-se dizer que “o mito fala – busca sentido – 

das realidades mais vitais de um grupo delimitado cultural ou religiosamente. Não há, 

portanto, mitos universais”.4 

O mito faz parte de um gênero literário utilizados pelos autores bíblicos. Assim, 

“os antigos orientais, para exprimir os seus conceitos, nem sempre usaram das formas 

ou gêneros de dizer de que nós hoje usamos; mas sim daqueles que estavam em uso 

entre os seus contemporâneos e conterrâneos” (DAS 20), pois “a verdade é proposta e 

expressa de modos diversos, segundo se trata de gêneros históricos, proféticos, 

poéticos ou outros”. (DV 12). 

Na linguagem mítica, “o início e o final da criação – a ‘protologia’ e a 

‘escatologia’ – se expressam melhor religiosamente, por meio das linguagens de mitos, 

de poemas, de orações”.5 Daí que “o mito, na literatura, é um gênero literário narrativo, 

tanto em prosa como em verso, cuja intenção é levar um significado espiritual e 

humano daquilo que está sendo contado na narrativa”.6 

 

2 O mito em Mircea Eliade: fonte de sentido para a leitura da história  

 

Mircea Eliade diz que, para muitos povos, o mundo é visto como uma cópia de 

um plano cósmico mais elevado7. Neste sentido, repetir os mesmos gestos do mito da 

criação é compreender a essência da realidade, pois há uma compreensão ontológica 

acerca destes gestos e repetições. 8  Tal é a relação de realidade com repetição de 

modelos arquétipos que o ser humano, na cosmovisão mítica, não se sente mais uma 

pessoal real a não ser quando está repetindo atitudes arquetípicas.9 Esses momentos 

plenos de sentido se dão na imersão do tempo mítico, já “o restante de sua vida é 

passado em tempo profano, que carece de todo significado”.10 

 

 

                                                     
3 ROSSI, Luiz Alexandre Solano. A criação no livro do Gênesis, p. 48 
4 ROSSI, Luiz Alexandre Solano. A criação no livro do Gênesis, p. 49 
5 SUSIN, Luiz Carlos. A criação de Deus, p. 26 
6 SUSIN, Luiz Carlos. A criação de Deus, p. 27 
7 Cf. ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 16 
8 Cf. ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 37 
9 Cf. ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 37 
10 ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 37-38 
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2.1 O MITO DO ETERNO RETORNO 

 

Eliade, ao pesquisar sobre a concepção de tempo nas culturas primitivas, 

percebe que, na maioria destas, existe a ideia do tempo como um ciclo que se renova, 

e por isso, há necessidade de atos de renovação e recriação. Tal concepção, se 

entendida como um ‘eterno retorno’, pode levar a abolição da própria história como a 

conhecemos.11 Utilizar-se de rituais que simbolizam o início é também uma tentativa 

de restaurar o tempo em que tudo era puro e perfeito. Celebrar o Ano Novo é tentar 

restaurar o momento inaugural da cosmogonia.12 

Neste modo de conceber, entre a criação e a recriação, está o período da queda 

e, por isso, a história é também a memória dos pecados e da confissão destes.13 Para 

purificar-se dos pecados e ritualizar a cosmogonia, retornado ao estado puro e original, 

as culturas edificam os santuários. Mas a construção do próprio santuário já é uma 

repetição da cosmogonia.14 

Neste ambiente de regeneração, o passado e o futuro se confundem, pois tudo 

se repete ao que sempre foi, como se nada de novo acontecesse no mundo.15 Repetir o 

mito cosmogónico é a possibilidade de recomeçar desde uma origem perfeita, e 

também de tornar real o que foi manchado pela queda, pelo pecado, e por isso carece 

de realidade e de sentido original. A repetição era, portanto, “o testemunho de sua sede 

pelo real, e seu terror pela ‘perda’ de si mesmo, deixando-se dominar pela falta de 

significado da existência profana”.16  

Mircea Eliade diz que essa consciência de que existe um tempo mítico, 

carregado de sentido e de ordem, em que se poderia fugir do tempo profano, sem 

sentido, era usado por estes povos como meio de conviver com o sofrimento e não se 

desesperar. 

Como já tivemos oportunidade de demonstrar, o homem antigo usava de todos os 
meios que tinha a seu alcance, procurando assim colocar-se em oposição à história, 
vista como uma sucessão de acontecimentos que eram irreversíveis, imprevisíveis 
e carregados de enorme valor. Ele se recusava a aceitá-la e a lhe dar valor como tal, 
como história — embora sem mostrar-se sempre capaz de exorcizá-la; por 
exemplo, ele não dispunha de meios que lhe permitissem combater as catástrofes 
cósmicas, os desastres militares, as injustiças sociais montadas com a própria 

                                                     
11 Cf. ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 57 
12 Cf. ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 59 
13 Cf. ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 75 
14 Cf. ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 77 
15 Cf. ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 87 
16 ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 89 
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estrutura da sociedade, os infortúnios pessoais, e assim por diante. Portanto, seria 
interessante aprender como essa ‘história’ era tolerada pelo homem antigo; isto é, 
como ele suportava as calamidades, os desastres e os ‘sofrimentos’ que entravam 
na vida de cada indivíduo e de cada coletividade.17  

 

Com esse entendimento, toda a ação ganha sentido, pois o universo está em 

ordem. Mesmo o sofrimento tem um significado neste esquema de pensamento. Em 

outras palavras, quando o sofrimento pode ser explicado dentro de uma lógica mais 

ampla de repetição de cosmogonias, ele “adquire um significado e uma causa, podendo 

assim ser encaixado dentro de um sistema e explicado”.18 

 

2.2 O MITO JUDAICO-CRISTÃO DE ORIGEM E A HISTÓRIA COMO SETA 

IRREPETÍVEL 

 

Reconhece o mesmo autor que na visão judaico-cristã é diferenciada a 

concepção de tempo e de história, pois nela não existe determinismo, sendo o ser 

humano capaz de fazer escolhas e estas podem estar ou não de acordo com a vontade 

de Deus. Quando o povo obedecia as leis de Yahveh, encontrava paz e prosperidade, 

quando desobedecia, era punido com a desgraça. Como se Deus se alegrasse ou irasse, 

de acordo com as atitudes dos seres humanos. Então, o sofrimento não passa mais a 

ser algo normal, mas um castigo ou consequência de más escolhas. Os profetas eram 

os porta-vozes de Deus e deram significado religioso à história.  

Para os hebreus, a história não é mais a repetição de arquétipos que remontam 

ao início da criação, mas a constante manifestação de Deus, revelando a sua vontade. 

Portanto, “pode-se dizer, com um fundo de verdade, que os hebreus foram os 

primeiros a descobrir o significado da história como epifania de Deus”.19 Ainda que 

eles tenham ritos que fazem memória aos acontecimentos marcantes para aquele povo, 

mesmo assim, “esses acontecimentos, elevados à condição de exemplos, serão 

repetidos; mas eles não serão repetidos enquanto os tempos não se completarem, isto 

é, a repetição só terá lugar num novo illud tempus”.20 Ainda que permaneça ainda uma 

ideia de eterno retorno quando o mundo chegará à sua plenitude. Essa concepção de 

                                                     
17 ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 97 
18 ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 100 
19 ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 105 
20 ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 106 
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tempo faz como que o povo de Israel rompa com a concepção cíclica do tempo e 

inaugura a história como acontecimento irrepetivel.21 

Eliade diz que essa nova concepção da história era própria da elite de Israel, 

enquanto os camponeses ainda usavam a concepção do tempo como eterno retorno.22 

A oposição aos profetas se dava também porque estes queriam “considerar todo e 

qualquer momento como um instante decisivo, dando-lhe portanto um valor 

religioso”.23 

Para Mircea Eliade, o exemplo de Abraão, que aceita sacrificar o seu filho, é a 

passagem do mero ritual de regeneração para um ato de fé. Pois era comum, em certas 

culturas, sacrificar o primogênito. Já no outro caso, “Abraão não entende por que o 

sacrifício lhe é exigido; mesmo assim, decide praticá-lo, porque foi o Senhor quem o 

ordenou. Por meio desse ato, que chega a parecer absurdo, Abraão dá início a uma 

nova experiência religiosa, a fé”.24 

Se para os outros povos, a história foi ignorada por causa da eterna repetição, 

para os hebreus, a história teve um início e um dia terá um fim.25 Todavia, persiste 

ainda alguns sinais de uma repetição até que o fim da história não aconteça. “De fato, 

o ano litúrgico cristão baseia-se numa periódica e real repetição do Nascimento, da 

Paixão, morte e Ressurreição de Jesus”. 26  Ainda assim, podemos resumir que a 

concepção histórica do cristianismo é uma linha reta que vai da criação até à redenção. 

Por isso, “devemos nos lembrar que, para o cristianismo, o tempo é real porque tem 

um significado —a redenção. Uma linha reta traça o curso da humanidade, desde a 

queda inicial até a redenção final”.27 

 

3. A RELIGIÃO COMO MITO EM FREUD: ENTRE A NEUROSE E O 

SUPORTE DO DESAMPARO 

 

Sigmund Freud faz uma patente crítica à religião. Dos diversos nomes que ele 

dá a religião, em especial, como uma neurose, resultado do sentimento de culpa de ter 

                                                     
21 Cf. ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 108 
22 Cf. ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 108 
23 ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 108 
24 ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 109 
25 Cf. ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 111 
26 ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 125 
27 ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno, p. 139 
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assassinado o Pai28, optamos por utilizar a palavra mito em um dos sentidos desta 

palavra que Freud veio a utilizar. Daqui em diante, por isso, o mito terá o mesmo 

sinônimo do que religião. Sendo assim, no livro ‘o futuro de uma ilusão’ (1927), Freud 

diz que a religião tem três tarefas: “afastar os pavores da natureza, reconciliar os 

homens com a crueldade do destino, em especial como ela se mostra na morte, e 

compensá-los pelo sofrimento e privações que a convivência na cultura lhes impõe”.29 

 

3.1 O MITO COMO SUPORTE AO DESAMPARO HUMANO 

 

Para Freud, a religião é uma auto-engano para tornar “suportável o desamparo 

humano”30. E ela o faz afirmando uma inteligência superior que conduz a história 

humana, que auxilia a passar por momentos de difícil compreensão, mas sempre 

“acaba por guiar tudo para o bem, ou seja, para a nossa satisfação”31. Sem essas ideias, 

a vida seria insuportável. 

Freud interpreta a religião como uma necessidade de ser amado por um Pai 

imaginário. A esse sentimento ele chama de desamparo infantil.32 Esse Pai também 

organiza o mundo por uma norma moral, porque o mundo é obra sua e tudo lhe 

pertence. Diz Freud: 

 
A instituição de uma ordem moral universal assegura o cumprimento da exigência 
de justiça que com tanta frequência deixou de ser cumprida na cultura humana; o 
prolongamento da existência terrena através de uma vida futura prepara o quadro 
espacial e temporal em que essas realizações de desejo devem se consumar.  As 
repostas de questões enigmáticas para a curiosidade humana, como as da origem 
do mundo e da relação entre o físico e o psíquico, são elaboradas sob o pressuposto 
desse sistema; para a psique individual, significa um imenso alívio que os conflitos 
da infância que se originam do complexo paterno, nunca inteiramente superado, 
lhe sejam tomados e levados a uma solução aceita por todos.33  

 

Contudo, Freud acredita que não é porque desejamos que algo exista é que 

precisa verdadeiramente existir.34 Para ele, a pergunta pela origem do mundo, pelo 

criador, não tem valor prático, porque a realidade não precisa condizer com nossos 

                                                     
28 Cf. FREUD, Sigmund. Totem e Tabu, p. 231 
29 FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão, p. 59 
30 FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão, p. 60 
31 FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão, p. 61 
32 Cf. FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão, p. 83 
33 FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão, p. 84 
34 Cf. FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão, p. 90 
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desejos infantis de um Pai ordenador e protetor. Para ele,  a pergunta pela fundamento 

do aparelho psíquico é mais sensato do que a pergunta pela constituição do mundo.35 

Já, na obra ‘o mal estar na civilização’ (1929), Freud argumenta que a religião é uma 

sensação infantil de bem estar chamado de sentimento oceânico36 que remete a uma 

sensação de estar amparado por um pai protetor que afugenta o desamparo infantil. 

Na religião, “este ser-um com o universo, que é o seu conteúdo ideativo, apresenta-se-

nos como uma tentativa inicial de consolação religiosa, como um outro caminho para 

negar o perigo que o Eu percebe a ameaçá-lo do mundo exterior”.37 

 

3.2 O MITO COMO SUPORTE CONTRA O SOFRIMENTO DA VIDA 

 

Para Freud, a religião é uma forma de dar um sentido à vida, porque a vida, em 

si mesmo, não tem nenhum sentido. 

 
A questão da finalidade da vida humana já foi posta inúmeras vezes. Jamais 
encontrou resposta satisfatória, e talvez não a tenha sequer. Muitos dos que a 
puseram acrescentaram: se a vida não tiver finalidade, perderá qualquer valor. 
Mas esta ameaça nada altera. Parece, isto sim, que temos o direito de rejeitar a 
questão. O seu pressuposto parece ser aquela humana soberba de que já 
conhecemos tantos exemplos. Ninguém fala sobre a finalidade da vida dos 
animais, a menos que ela consista em servir aos homens, talvez. Mas isso também 
não é sustentável, pois com muitos animais o ser humano não sabe o que fazer - 
exceto descrevê-los, classificá-los, estudá-los - e inúmeras espécies animais se 
furtaram também a este uso, ao viver e se extinguir antes que o homem as visse. 
Novamente, apenas a religião sabe responder à questão sobre a finalidade da vida. 
Dificilmente erramos, ao concluir que a ideia de uma finalidade na vida existe em 
função do sistema religioso.38 

 

Freud, após constatar a impossibilidade do ser humano ser feliz devido aos seus 

esforços inúteis para dominar a natureza, de sofrer com a degradação do seu corpo e 

do sofrimento que traz o convívio com os outros39, o ser humano é impelido a lidar 

com essa realidade de diversas formas: reduzindo sua busca do princípio do prazer e 

cedendo ao princípio de realidade 40 ; o afastamento e isolamento das relações 

                                                     
35 Cf. FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão, p. 132-133 
36 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 14 
37 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 25 
38 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 29 
39 Cf. FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 31 
40 Cf. FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 31 
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humanas; 41  submeter à natureza ao pensamento científico 42  e a intoxicação com 

entorpecentes43; o iogue44; o trabalho intelectual e artístico (sublimação)45; a revolta 

contra a realidade e à fuga para o delírio e psicose46 ou buscar no amar e ser amado 

como o sentido da vida. Todavia, alerta Freud, “Nunca estamos mais desprotegidos 

ante o sofrimento do que quando amamos, nunca mais desamparadamente infelizes 

do que quando perdemos o objeto amado ou seu amor”.47  Há, ainda, o recurso estético, 

de procurar na vida o que é belo e prazeroso. “Essa atitude estética para com o objetivo 

da vida não oferece muita proteção contra a ameaça do sofrer, mas compensa muitas 

coisas”.48Mas, então, a religião pode surgir com um empecilho, pois “a religião estorva 

esse jogo de escolha e adaptação, ao impor igualmente a todos o seu caminho para 

conseguir felicidade e guardar-se do sofrimento”.49  

Para Freud, embora a religião faça a promessa de ajudar o ser humano a fugir 

do sofrimento e encontrar um pouco de felicidade, ela falha nas situações limites da 

existência. “Quando o crente se vê finalmente obrigado a falar dos ‘inescrutáveis 

desígnios’ do Senhor, está admitindo que lhe restou, como última possibilidade de 

consolo e fonte de prazer no sofrimento, apenas a submissão incondicional”.50 

 

3.3 O MITO COMO FANTASIA PARA EXPLICAR A ORIGEM  

 

No texto ‘Novas Conferências introdutórios à psicanálise’ (1933), Freud diz que 

a religião é capaz de explicar a origem do mundo, protege do sofrimento da vida e traz 

uma certa felicidade; além de orientar moralmente os indivíduos “dá explicação sobre 

a origem e a procedência do mundo, ela lhes assegura proteção nas contingências da 

vida e, por fim, felicidade” 51, desde que se submetam aos preceitos, caso contrário, 

recebem castigos e mais sofrimentos52. 

                                                     
41 Cf. FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 32 
42 Cf. FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 32 
43 Cf. FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 32 
44 Cf. FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 34 
45 Cf. FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 35 
46 Cf. FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 37 
47 Cf. FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 39 
48 Cf. FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 42 
49 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 42 
50 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, p. 42-43 
51 Cf. FREUD, Sigmund. Novas Conferências introdutórias à psicanálise, p. 326 
52 Cf. FREUD, Sigmund. Novas Conferências introdutórias à psicanálise, p. 327 
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Mais adiante, Freud teoriza que no início da concepção religiosas existia o 

animismo (a religião dos poderes da natureza), e este fez com que o ser humano 

acreditasse na magia que dava muito poder às suas próprias palavras, desde que 

pronunciadas em certo ritual. Se precisasse de chuva, não rezava para um deus, mas 

suas palavras ditas corretamente, no rito, poderiam fazer chover. “Eles atribuíram 

poder mágico às palavras. Depois esse traço foi incorporado pela religião: ‘E Deus 

disse: 'Faça-se a luz', e a luz se fez’.”53 

 

4 O MITO RELIGIOSO EM PETER BERGER: O SER HUMANO DIANTE DO 

SENTIDO E DA CRISE DE SENTIDO 

 

Para Peter Berger, as instituições dão suporte de sentido aos indivíduos, ou seja, 

as instituições são “reservatórios históricos de sentido e [...] alivia o indivíduo da 

aflição de ter de solucionar sempre de novo problemas de experiências e de ação que 

surgem em situações determinadas”. 54  Todavia, em certos momentos, as pessoas 

acabam se questionando se a realidade em que elas estão inseridas e as instituições 

que compõe essa realidades são, de fato, uma verdade em si mesma ou são uma fraude 

enganadora. Esse questionamento implica na pergunta pela própria identidade. Por 

isso, a socialização faz o trabalho de explicar ao indivíduo que o mundo é uma coisa 

óbvia.55 A socialização precisa fazer o indivíduo aceitar que o mundo é assim porque 

não poderia ser de outro jeito. 

Para auxiliar na socialização, a religião tem um papel fundamental. Berger 

relaciona a concepção de mundo atual, resultante da socialização, com a concepção das 

sociedades arcaicas, onde o mundo é concebido como algo criado de uma forma 

ordenada. 56  Esse empreendimento de socialização é fortificado pela religião. “A 

religião é o empreendimento humano pelo qual se estabelece um cosmos sagrado. Ou 

por outra, a religião é a cosmificação feita de maneira sagrada”. 57  O desafio do 

pensamento religioso é ajudar o individuo a combater o caos que sempre ameaça 

desintegrar a socialização e na falta de sentido.58  

                                                     
53 Cf. FREUD, Sigmund. Novas Conferências introdutórias à psicanálise, p.  331 
54 BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. Modernidade, Pluralismo e crise de sentido, p. 19 
55 Cf. BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 37 
56 Cf. BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 37-38 
57 BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 38 
58 Cf. BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 40 
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Na medida em que Peter Berger entende a religião como o modo de produzir 

um cosmos sagrado, trataremos também aqui o mito e a religião como sinônimos. 

 

4.1 O MITO QUE PRODUZ A ALIENAÇÃO DO HUMANO NA SOCIEDADE 

 

Para Peter Berger, a realidade e o modo de viver da sociedade é evidente 

somente pelo fato de existir. Não precisa ser questionado. Mas, na passagem de valores 

de uma geração para a outra, é preciso explicar através de “fórmulas legitimadoras 

para responder às perguntas que surgirão inevitavelmente nas mentes das novas 

gerações. As crianças querem saber ‘por quê’”.59  

Segundo Berger, a socialização feita pela religião é eficaz porque relaciona o 

mundo visível com uma ordem suprema invisível60, dando às instituições um status 

ontológico, de modo que se pode dizer que ‘aqui embaixo’ repete o ‘lá em cima’.61 A 

religião é capaz de conferir “às instituições uma aparência de inevitabilidade, firmeza 

e durabilidade análogas a essas qualidades tais como se atribuem aos próprios 

deuses”.62 

Justificar uma ordem na realidade a partir de uma ordem ontológica faz o 

indivíduo encontrar sentido na realidade e na própria vida. Para Berger, “todo nomos 

coloca o indivíduo frente a uma realidade significativa que o envolve com todas as suas 

experiências. Infunde sentido à sua vida, mesmo nos seus aspectos mais penosos”.63  

E como o indivíduo faz o movimento de captar a realidade como autoevidente e 

se adaptar às instituições? Peter Berger fala de três movimentos inerentes ao ser 

humano: a exteriorização, a objetivação e a interiorização. 

 
O homem, devido ao caráter peculiar de sua constituição biológica, é impelido a 
exteriorizar-se. Os homens, coletivamente, exteriorizam-se na atividade em 
comum e assim produzem um mundo humano.  Esse mundo, inclusive a parte dele 
a que chamamos estrutura social, ganha para eles o status de realidade objetiva. O 
mesmo mundo, como uma realidade objetiva, é interiorizado na socialização 
tornando-se parte constituinte da consciência subjetiva do indivíduo socializado.64  

 
 

Exteriorizando em ações, o ser humano cria o mundo e  as  instituições,  mas,  a 

                                                     
59 BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 43 
60 Cf. BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 45 
61 Cf. BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 46 
62 BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 49 
63 BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 66 
64 BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 93 
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partir da compreensão religiosa, a realidade é criação de um deus que organiza tudo o 

que existe e o ser humano não reconhece mais o mundo como obra sua e com um 

significado exterior ao que ele mesmo daria.65 

Para Peter Berger, ao se afirmar que algo criado no universo humano é da esfera 

das divindades, está-se a falsificar a consciência e a isso se dá o nome de mistificação.66 

Deste modo, “a identidade social como um todo pode então ser apreendida pelo 

indivíduo como algo sagrado, assentado na ‘natureza das coisas’, criado ou querido 

pelos deuses”.67 A consequência disso é uma alienação, pois os seres humanos não 

reconhecem mais o mundo como produção sua, mas como obra de uma divindade que 

organizou o mundo para que ele seja exatamente como é. 

 

4.4 O MITO QUE JUSTIFICA O SER HUMANO COMO CRIADOR DA 

SOCIEDADE 

 

Já na tradição bíblica judaico-cristã, a realidade existente é obra de um Deus 

transcendente e separado do mundo, criando também um ser humano livre, capaz de 

dialogar e fazer ou não a vontade deste criador. Peter Berger reconhece nesta visão 

religiosa o princípio da desalienação. 

 
Na tradição bíblica, o confronto da ordem social com a majestade de Deus 
transcendente também pode relativizar essa ordem, a tal ponto que se pode falar, 
a rigor, de desalienação – nesse sentido, diante da face de Deus, as instituições 
revelam-se como nada mais que obras humanas, despidas de santidade ou 
imortalidade inerentes a elas. Foi exatamente essa relativização da ordem social e 
a concomitante ruptura do continuum divino-humano que drasticamente separou 
Israel das culturas vizinhas do Oriente Próximo antigo.68 

 
 

Essa consciência de separação radical de Deus e do mundo, na tradição bíblica 

de Israel, também tem como efeito a relativização das instituições que agora não mais 

são obras divinas, mas resultado da ação humana livre diante do seu criador.69 Berger 

afirma que está nessa concepção o princípio justificador do fenômeno da 

                                                     
65 Cf. BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 102 
66 Cf. BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 102 
67 BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 107 
68 BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 111 
69 Cf. BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 111-112 
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secularização70 pois “esse Deus é radicalmente transcendente e não se identifica com 

nenhum fenômeno natural ou humano”.71 

A consequência dessa visão de separação da cosmogonia e da história é a 

emergência da pluralidade. Já que a escolha pessoal não é mais um fenômeno divino, 

“cada escolha particular é relativizada e não é absolutamente segura. Qualquer certeza 

deve ser buscada na consciência subjetiva do indivíduo, uma vez que não pode mais 

derivar-se do mundo exterior, partilhado socialmente e tido por evidente”.72 

Contudo, mesmo que a abordagem sociológica constate que a religião é o 

resultado de uma projeção humana, para tirar disso uma ordem e sentido no mundo, 

nem por isso essa mesma abordagem dá conta de afirmar se esta projeção existe ou 

não independente do ser humano que a projeta. “Em outras palavras, dizer que a 

religião é uma projeção humana não implica logicamente que os sentidos projetados 

não possam ter um status último independente do homem”.73  

 
Isso implicaria que o homem projeta significados últimos na realidade porque a 
realidade tem, de fato, um significado último, e porque seu próprio ser (base 
empírica dessas projeções) contém e pretende esses significados últimos. Um tal 
procedimento teológico, caso seja exequível, seria uma brincadeira interessante 
com Feuerbach: a redução da teologia em uma antropologia acabaria na 
reconstrução da antropologia em uma forma de teologia. Lamentavelmente, não 
estou em posição de oferecer tal proeza aqui, mas quero, pelo menos, sugerir essa 
possibilidade ao teólogo.74  
 

 

Peter Berger relembra que essa reflexão da existência de algo consciência e que 

corresponde a uma realidade independente desta consciência, aplicado aqui sobre a 

religião, é a mesma aplicada com a matemática. Sabe-se que a matemática é projeção 

do ser humano de uma natureza ordenada e racional e nem por isso pode-se dizer que 

a matemática não seja real. Portanto, Para Berger, é necessário reconhecer e aceitar o 

fato de que a religião é uma projeção humana. “E somente depois que ele dominar 

realmente  o que significa dizer que a religião é uma projeção ou um produto humano, 

é que ele pode começar a procurar, dentro deste conjunto de projeções, os possíveis 

sinais de transcendência”.75 

                                                     
70 Cf. BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 119-120 
71 BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 128 
72 BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 163 
73 BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 186 
74 BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 187 
75 BERGER, Peter.  O Dossel Sagrado, p. 192 
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O mito religioso, por isso, seria ao mesmo tempo obra humana e obra divina, 

ordenando a sociedade e dando sentido à existência. 

 

Conclusão 

 

Pela contribuição de Mircea Eliade, percebe-se a força do mito como ordenador 

da experiência do tempo, dando ao sujeito uma segurança de que tudo já está previsto 

na visão do eterno retorno, ou tudo está caminhando para o melhor, na visão da 

história como seta para uma plenitude. A partir de Sigmund Freud, percebe-se que a 

religião e seu sistema simbólico-mítico influencia na defesa do aparelho psíquico 

contra o caos da realidade como ela é. E por último, com Peter Berger, a religião e sua 

linguagem mítica se revelam como socializadoras e capazes de criar responsabilidade. 

Depois de percorrer um caminho procurando a relação entre mito, religião e 

sentido da vida através dos pensadores Mircea Eliade, Sigmund Freud e Peter Berger, 

chega-se ao momento de dizer que muito foi colhido de reflexão e muitas outras 

reflexões foram abertas; sem contar ainda aquelas que não foram mencionados devido 

à natureza de um artigo que nunca deseja resolver todas as questões que o tema sugere 

para reflexão. 
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O mundo está diferente. Tudo o que conhecíamos até a virada do milênio parece 

ter ficado reservado aos registros históricos, como memórias felizes de um tempo em 

que tudo acontecia mais lentamente, onde as pessoas se encontravam para conversar, 

rezar, fechar negócios, dividir prazeres e aguardavam as mensagens que chegariam 

pelo serviço postal. Quem ousaria dizer que em tão pouco tempo as coisas mudariam 

tanto? 

O objetivo do presente ensaio é apresentar uma modesta reflexão sobre o uso 

da linguagem religiosa num dos lugares mais dinâmicos e controversos do tempo 

presente: o ciberespaço. Assinalado como uma aldeia global, o ambiente virtual se 

caracteriza pela velocidade, polaridade e individualidade, um espaço sem fronteiras 

onde cada sujeito se torna singular e responsável pelo seu itinerário existencial. Nesse 

novo modelo de mundo, haverá espaço para um discurso religioso? Se sim, quais 

seriam as disposições necessárias para que esse discurso seja eficaz e edificador?  

 Por ser um ensaio, o presente trabalho não esgotará a reflexão sobre as 

mudanças provocadas por essa nova cultura digital, mas deter-se-á sobre o lugar e a 

forma linguística de anúncio na esfera cibernética. Quer ser uma primeira fagulha de 

luz num trabalho que se estenderá por todo o programa de pós-graduação em teologia. 

E, por se tratar de um ensaio, se julga necessário iluminar a reflexão com um modelo 

apostólico, o exemplo de um homem que ousou utilizar uma linguagem religiosa num 

lugar permeado de ilustres ideias, de diferentes vertentes e possibilidades, um ousado 

orador e catequista chamado Paulo de Tarso. 

 

1. Paulo, um apostolado ousado 

 

Paulo nasceu em Tarso, na região da Cilícia, Ásia Menor, atual Turquia (At 9,11), 

uma grande cidade, centro importante de cultura e de comércio. De origem judaica, 

https://doi.org/10.36592/9786587424262-10
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Paulo foi criado e educado dentro das exigências da religião e das tradições paternas. 

Ao mesmo tempo, sua rígida formação permitiu acesso a outros matizes culturais, com 

especial abertura à cultura helenista. Diferente dos demais apóstolos, Paulo nasceu e 

cresceu no mundo urbano e conhecia muito bem esta dinâmica. Era, possivelmente, 

um homem bem preparado para o diálogo com as estruturas do seu tempo. 

 Segundo Mesters, Paulo pode servir de inspiração para a árdua tarefa da 

inculturação da fé, pois, “sendo judeu, ajudou a encarnar o Evangelho na cultura grega 

das grandes cidades daquele tempo”1. Ele utilizou-se de ferramentas adequadas para 

anunciar a verdade contida na revelação divina, seja na fundação das comunidades, 

seja nos exercícios litúrgicos ou pregações nas sinagogas e praças. Destaca-se nesse 

movimento o discurso de Paulo no Areópago, em Atenas, que servirá de base para este 

ensaio. 

Lucas, médico e fiel companheiro de Paulo até o seu martírio, narrou, com 

excelência de detalhes, o contestado discurso proferido no Areópago de Atenas, uma 

espécie de tribunal de justiça ou conselho, onde eram discutidos assuntos como 

educação, ciência e religião, diante de uma plateia erudita e exigente. Apoiando-se 

sobre dois relevantes pilares – o conhecimento do ambiente (lugar) e um discurso claro 

e objetivo – o apóstolo apresentou a novidade cristã, partindo da reflexão sobre a 

morte e ressurreição de Jesus, o deus encarnado que morreu e ressuscitou para 

resgatar toda a humanidade. O discurso foi impactante e obteve um resultado 

simpático. 

 Para um bom número de comentadores, o discurso de Paulo no Areópago foi 

um tremendo fracasso, afinal ele foi afastado da cidade após o fato. Porém, para 

Champlin, a realidade é bem diferente. Segundo este exegeta, “o discurso inteiro fora 

admiravelmente adaptado à ocasião e ao lugar; caracterizou-se pela sabedoria e pela 

reflexão madura; mostrou-se cheio de consideração, a despeito de ser fraco; 

moderado, e, no entanto, aguçado; exaltado nos pensamentos expressos e assinado por 

genuínas características paulinas, em seus pontos de vista fundamentais” 2. Ainda 

segundo este autor, nenhum discurso é um fracasso quando leva um grupo de pessoas 

a ouvirem e discutirem sobre o fato apresentado. Paulo atraiu a atenção, respeitando 

o espaço e os costumes autóctones, apresentando uma nova realidade religiosa. O 

                                                     
1 MESTERS, C. Paulo Apóstolo: um trabalhador que anuncia o Evangelho, p.12. 
2 CHAMPLIN, R. O Novo Testamento interpretado: versículo por versículo. Volume V, p. 381. 



 

 

 
 

Joel Sávio| 155 

 

exemplo de Paulo poderá ser imitado para desenvolver o diálogo com os sujeitos nos 

atuais areópagos do tempo presente? Para Champlin, sim, é possível. 

  

2. Ciberespaço, um novo areópago 

 

Como dito anteriormente, Paulo analisou criteriosamente o lugar antes de 

iniciar seu discurso sobre Jesus Cristo. O que dizer do atual momento em que vive a 

comunidade humana, seu lugar de convivência, de julgamento, de entretenimento, sua 

ágora moderna? O ciberespaço é o lugar onde as múltiplas ideias são apresentadas, 

debatidas, criticadas, acolhidas ou repelidas. A internet criou uma verdadeira 

revolução nos conceitos cristalizados pela história e pelos paradigmas 

reconhecidamente fundamentados pelo homem3. 

O que é o ciberespaço, esse novo modelo de mundo? Pierre Lévy, filósofo, 

sociólogo, especialista e entusiasta dos estudos sobre o impacto da internet na vida das 

pessoas, apresenta um conceito capital do ciberespaço: 

 

(...) É o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 

computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo 

(Lévy, 1999)4. 

 

 Segundo este estudioso, o ciberespaço seria uma espécie de nova dimensão (ou 

lugar) social que possibilita a conexão de todas as qualidades subjetivas, que permite 

que os bilhões de cérebros sejam meramente considerados como neurônios de um 

grande cérebro universal, um hiperdocumento planetário, uma noosfera. Segundo 

Britto, Lévy trata o ciberespaço como um grande mar de subjetividade, no qual 

deságuam todas as criações humanas5. 

Diferente da Ágora e do Areópago grego, o ciberespaço é um recinto abstrato, 

que se constrói sobre um suporte físico, produto de nossa cultura hodierna. Este 

“lugar” não é desconectado da realidade, mas um complicador do real. O ciberespaço 

tornou-se possível graças a uma grande infraestrutura técnica na área de 

                                                     
3 SILVA, E. Ciberespaço e Cibercultura: definições e realidades virtuais inseridas na práxis do homem 
moderno, p.01. 
4 LÉVY, P. Cibercultura, p.17. 
5 BRITTO, R. Cibertultura: sob o olhar dos Estudos Culturais, p.141. 
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telecomunicação composta por cabos, fios, redes, computadores, etc6. Nas palavras de 

Lévy, este novo lugar tem a vocação de colocar em sinergia e interfacear todos os 

dispositivos de criação da informação, de gravação, de comunicação e de simulação7. 

Seria uma espécie de “caldeirão efervescente”, onde todas as possibilidades de 

interação e troca de conhecimento se chocam e se misturam.  

 

3. Linguagem religiosa e ciberespaço 

  

Se estudar o lugar foi fundamental para o sucesso da pregação de Paulo, outro 

elemento condicionante foi a correta adaptação da linguagem para o fim aspirado. 

Entre os juízes e filósofos, o apóstolo abstêm-se de julgamentos prévios e acusações 

ideológicas. De acordo com Champlin, no notável discurso de Paulo pode-se observar 

a prudência e o tato do apóstolo, que “não ofendeu desnecessariamente aos seus 

ouvintes; também podemos observar sua cortesia e o seu espírito de conciliação, 

reconhecimento da piedade deles com seus deuses” 8 . Em suma, um discurso 

profundamente respeitoso, embora crítico e contundente. 

A linguagem não é apenas um modo técnico de declarar fatos, mas um ato 

construtor de fatos novos, estados de coisas novas, sentidos e valores. De modo geral, 

a linguagem é compreendida como um sistema formal de sinais, regidos por 

regras gramaticais que, quando combinadas, geram significados. Também pode ser 

entendida como um sistema de comunicação que permite aos seres humanos o 

compartilhamento de sentidos. Ambas definições esboçam a função social da 

linguagem e o fato de que o ser humano a utiliza para se expressar e para manipular 

objetos em seu ambiente. 

O que diferencia a linguagem religiosa das demais linguagens? Zabatiero, 

utilizando-se do pensamento do filósofo francês Dominique Maingueneau, classificará 

a linguagem religiosa como um discurso constituinte, ou seja, um gênero peculiar de 

articulação entre conteúdo e sociedade, doador de sentido à comunidade que os aceita. 

Segundo o pesquisador, os discursos constituintes funcionam como portadores de 

“verdade” e “legitimidade”, doadores, então, de sentido e identidade para seus 

                                                     
6 SILVA.E, Ciberespaço e Cibercultura: definições e realidades virtuais inseridas na práxis do homem 
moderno, p.02. 
7 LÉVY, P. Cibercultura, p.95. 
8 CHAMPLIN, R. O Novo Testamento interpretado: versículo por versículo. Volume V, p.381. 
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praticantes e usuários9. A característica marcante da linguagem religiosa é, portanto, 

sua relação exclusiva com a “verdade” fundamentada no sagrado.  

Por ser um discurso constituinte, para existir, ele precisa de uma “comunidade 

discursiva”. Esta se organiza de forma diferenciada e partilha uma “ordem discursiva”, 

ou pelo menos um conjunto de ritos, doutrinas e normas10. Segundo Zabatiero, “as 

comunidades discursivas se revestem de formas institucionais que normatizam e 

legitimam o direito ao discurso – o direito de produzir, fazer circular, interpretar e 

alterar a doutrina do discurso constituinte”11. Cada comunidade estabelece suas regras 

e estruturas que normatizam o direito e o uso do discurso. Estas comunidades podem 

ser materiais, com estruturas físicas e pessoas presentes, ou virtuais. Em ambos os 

casos, são reais. 

  

4. Falar sobre Deus no ciberespaço 

  

Retornando ao modelo iluminador deste ensaio, Paulo não conheceu o 

“admirável mundo novo” da internet, nem se apoiou nas rebuscadas definições 

filosóficas sobre a linguagem constituinte, porém seu método discursivo permanece 

atual e eficaz, capaz de iluminar o presente desafio de falar sobre o sagrado no 

ambiente cibernético. A leitura do lugar e o uso da linguagem adequada permanecem 

inalteradas para quem deseja alcançar êxito em seu discurso, independentemente do 

tempo. 

O ciberespaço é um grande depositário do simbólico. Grande parte de tudo que 

circula pelas vias digitais deste território infinito é compartilhado por pessoas que 

desejam alimentar ou iniciar vínculos pessoais. De acordo com Britto, este espaço 

permite às pessoas dialogarem, exporem sua subjetividade, seus desejos, suas 

angústias e, também, suas esquizofrenias, suas taras, seus desvios12. O ciberespaço é, 

portanto, um lugar da manifestação das coisas que são visíveis ou ocultas no ser 

humano.  

Além disso, o ciberespaço tem a vocação de ser um ambiente de propagação de 

tendências positivas, tendo a capacidade de “re-ligar” socialmente as pessoas, 

                                                     
9 ZABATIERO, J.P.T.M. Linguagem religiosa: constituição, tensividade, evento, p.4 
10 Ibdem, 5 
11 Ibdem, 6 
12 BRITTO, R. Cibercultura: sob o olhar dos Estudos Culturais, 165. 
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fortalecendo o tecido das relações humanas na sociedade. Por esta razão, pode ser 

considerado um lugar teológico, um lugar da vivência religiosa, da convergência de 

sentido e de aproximação com o divino. Bem utilizado, o ciberespaço pode ser o lugar 

do anúncio da verdade cristã, um novo Areópago. 

Não obstante, o ingresso no ciberespaço só renderá relevantes frutos se o agente 

comunicador estiver abastecido de bom conteúdo, salvaguardado por uma linguagem 

harmônica às ideias apresentadas. Paulo adentrou o Areópago munido de uma verdade 

que precisava ser apresentada aos membros daquele conselho, e a ofereceu amparado 

por um discurso rico em sentido, forma e paixão.  

Para finalizar, um apontamento: mesmo estudando o espaço e utilizando-se de 

um discurso persuasivo e rico de sentido, Paulo parece não ter atingido seu objetivo de 

evangelizar a cidade de Atenas. Essa premissa é verdadeira? Para Champlin, não; 

afinal, um dos juízes do tribunal do Areópago foi conduzido ao cristianismo. Isso, por 

si mesmo, não foi nenhuma vitória pequena. Ele pertencia ao colégio de doze juízes 

que ajudara a tornar famosa a cidade de Atenas13. Portanto, a inserção de um discurso 

religioso no atualíssimo mundo cibernético tem seus riscos, mas também seus 

prêmios. 
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11. O DISCURSO SOBRE DEUS NA ANALOGIA ENTIS  

E A CONTEMPLAÇÃO COMO LINGUAGEM NA TEOLOGIA DA CRUZ1 
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INTRODUÇÃO 

 

O que é possível dizer validamente sobre Deus? Podemos discursar 

adequadamente sobre o inatingível e o infinito? Podemos expressar, ao menos 

parcialmente, o mistério inefável em palavras ou linguagens humanas? A linguagem 

humana é capaz de expressar validamente a realidade? Estes são alguns 

questionamentos norteadores para esta nossa breve pesquisa. Outras questões ainda 

surgem em decorrência desses, como de que maneira se pode predicar algo de Deus a 

partir da racionalidade e linguagem humana? E, por fim, que contribuição nos dá ao 

discurso sobre Deus a revelação sobrenatural a partir da teologia da cruz? 

Partindo do princípio que afirma a possibilidade de o ser humano chegar ao 

conhecimento de Deus por via natural e racional encontrado nas afirmações de Tomás 

de Aquino 3 , é necessário que explicitemos de que maneira isso pode acontecer. 

Conforme o autor Christoph Böttigheimer, a teologia pode ser expressa em três formas 

de discurso sobre o divino: catafática, apofática e mística. Assim, o discurso sobre 

Deus pode ser expresso de maneira afirmativa, negativa ou metafórica [ou analógica]4. 

                                                     
1 O referido texto em sua integralidade, é parte de uma publicação já editada e disponibilizada pela 
Revista Opinião Filosófica na seguinte descrição: Vol. 11, n. Ed. Esp. 1 (2020) – Dossiê: Teologia & 
Linguagem: https://opiniaofilosofica.org/index.php/opiniaofilosofica/article/view/962 
2 Presbítero católico, Licenciado em Filosofia (2008), Bacharel em Teologia pela PUCRS (2014) e pela 
Pontifícia Universidade Lateranense (Roma 2014), e Mestrando em Teologia Sistemática pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil. 
3  “[...] Segundo a perspectiva de São Tomás, o grande teólogo qualificado também como Doctor 
humanitatis, a natureza humana é, em si mesma, aberta e boa. O homem é naturalmente capax Dei 
[Summa Theologiae, I-II, 113, 10; Santo Agostinho, De Trinit. XIV, 8:  PL 42,1044], criado para viver 
em comunhão com o seu Criador.” (JOÃO PAULO II. Mensagem do Papa João Paulo II aos teólogos, 
filósofos e peritos participantes no Congresso Internacional Tomista. Roma, 2003. Disponível em: 
<http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/2003/september/documents/hf_jp-
ii_spe_20030929_congresso-tomista.pdf>. Acesso em: 08 de jun. de 2020). 
4 “O conceito da teologia adquiriu uma importância decisiva em Dionísio Areopagita [por volta de 500 
d.C.], que, no contexto de sua reflexão sobre como Deus pode ser verbalizado, distinguiu entre teologia 
catafática [afirmativa], apofática [negativa] e mística [especulativa]. Desde o início, a teologia cristã 
antiga tentou reunir a fé e o conhecimento e assim se posicionar entre o mito e o racionalismo. [...] A fé 
busca o conhecimento da razão para fundamentar-se a si mesma.” (BÖTTIGHEIMER, C. Manual de 
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No entanto, ainda que se possa chegar ao ponto de alguma predicação natural a 

respeito de Deus, isto é, que se possa dizer algo racional e analogamente sobre Deus, 

precisamos ir além do limite imposto pela analogia e acolher a revelação sobrenatural 

que é aquilo que o próprio Deus escolheu dizer sobre si mesmo em linguagem humana 

através de Jesus Cristo, Verbo Divino Encarnado e crucificado. 

Por essas razões o presente artigo pretende responder a seguinte problemática: 

para falar sobre a identidade de Deus é suficiente o discurso racional da analogia entis 

uma vez confrontada com o dado revelado da cruz? E se estrutura da seguinte forma: 

apresenta-se a teologia como discurso sobre Deus, em seguida aprofunda-se a forma 

analógica e metafórica de expressão do discurso teológico, de modo particular aborda-

se a conhecida analogia entis de Tomás de Aquino. Num segundo momento do 

presente trabalho, dados os limites encontrados no conhecimento natural sobre Deus 

se propõe uma reflexão teológica da cruz, a partir de autores como Jürgen Moltmann 

e Edith Stein, como proposta de uma linguagem do silêncio e da contemplação, toda 

própria para um conhecimento e um falar mais abrangente capaz de dizer algo sobre a 

identidade de Deus. 

 

1 A TEOLOGIA COMO DISCURSO SOBRE DEUS 

 

A teologia enquanto ciência hermenêutica discorre acerca de uma 

experiência de fé. Ela supõe a fé e a sistematiza em discurso expresso por meio de 

uma linguagem finita e limitada sobre um mistério infinito e ilimitado. Ao contrário 

das ciências empíricas, na teologia não há uma apreensão do objeto conhecido, 

antes há uma relação com ele. Conforme Clodovis Boff chama-se de ratio fidei a 

sistematização em forma discursiva sobre as razões da fé, que é a teologia 

propriamente dita e que não esgota o mistério do divino.5  

 

 [...]  [teologia] é a fala narrativa sobre Deus; [...] e significa, num 
sentido bem geral, todo tipo de fala cujo objeto é Deus. A tarefa conferida à  

 [teologia] é, em primeiro lugar, o vínculo praticado entre língua e 
Deus como aquela realidade que determina, julga e redime tudo e todos. Em 

                                                     
teologia fundamental: a racionalidade da questão de Deus e da Revelação. Petrópolis: Editora Vozes, 
2014, p.24-25). 
5 “A fé feita razão, melhor ainda, feita razões, é isso precisamente a teologia. Esta nasce do intellectus 
fidei, para tornar-se, em seguida, a ratio fidei.” (BOFF, Clodovis. Teoria do método teológico. 
Petrópolis: Vozes, 1998. p.71). 
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seu sentido original, a teologia significa, portanto, mais do que a fala 
exclusivamente objetivada sobre Deus.6 

 

Tendo a fé em Deus como objeto a teologia procura sistematizar um discurso 

a partir de conceitos e linguagem humana com caráter de rigor científico. Nas 

ciências empíricas o objeto é conhecido, analisado e compreendido no seu todo e 

em suas partes e o objetivo é torná-lo parte do domínio do humano. Não ocorre o 

mesmo com o objeto da fé que é Deus. Na teologia, buscamos compreender “as  

razões de nossa esperança”7 e sistematizá-las metodologicamente, no entanto não 

para dominar o objeto, mas para entrar em relação com este. A teologia, portanto, 

explicita racionalmente o que é compreensível de um mistério tocado pela fé. Nem 

sempre este objeto da fé poderá ser descrito, portanto, por meio de conceitos 

herméticos e por uma linguagem absolutamente precisa. O mistério contemplado 

pela teologia é sempre além, enquanto nossa linguagem permanece aquém.8  

A linguagem humana se torna relativa assim para expressar o mistério, dele 

mais contemplamos e experimentamos do que apreendemos intelectualmente, 

contudo, é de considerável consenso que a linguagem possa tocar o mistério de Deus 

“ainda que às apalpadelas”9, sob forma analógica. 

 
A possibilidade da fala adequada de Deus é negada pela chamada teologia 
negativa, defendida repetidamente desde os pré-socráticos. Segundo ela, a 
transcendência de Deus proíbe qualquer declaração positiva, i.e., afirmativa 
sobre Deus; dele só podemos dizer aquilo que Ele não é; não, porém, aquilo que 
Ele é. Desde o início, a teologia cristã tem superado essa posição num 
movimento de pensamento que transcende qualquer afirmação conceitual. Pois 
um pensamento que parte da fé não pode se satisfazer com afirmações 
puramente negativas. Ao contrário, elas precisam remeter de forma positiva a 
algo além de si mesmas, mas sem ignorar a preocupação da teologia negativa. 
Um caminho desse tipo foi encontrado na teoria da analogia.10 

 

 

 

 

                                                     
6 BÖTTIGHEIMER, Christoph. Manual de teologia fundamental, p.18. 
7 Cf. 1Pd 3,15. 
8 “Pelo fato de a fé não evocar seu objeto ‘Deus’ primeiro por conceitos, mas por meio de símbolos, e 
pelo fato de a vida religiosa não se desdobrar primeiramente em análises e reflexões, mas no 
testemunho, na confissão e no rito, a proclamação de Deus precede tanto objetiva como temporalmente 
o ensino sistemático elaborado de Deus ou do divino.” (BÖTTIGHEIMER, C. Manual de teologia 
fundamental, p.19). 
9 Cf. At 17,27. 
10 BÖTTIGHEIMER, C. Manual de teologia fundamental, p.25. 
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1.1 A ANALOGIA ENTIS COMO DISCURSO SOBRE DEUS 

 

Segundo Anzenbacher “O discurso analógico fala do desconhecido a partir do 

conhecido, [...]. Portanto, refere-se ao desconhecido falando do conhecido.”11 Trata-se 

de aplicar uma linguagem metafórica, atribuindo predicações a Deus a partir das 

criaturas. No entanto, “[...] nunca é capaz de dizer o que o desconhecido seria em si.”12. 

Tomás de Aquino foi o grande entusiasta do discurso analógico sobre Deus, afirma a 

sua possibilidade e validade na atribuição de predicados a Deus sob a forma de 

proporcionalidade para com as criaturas. 

 
[...] Portanto, nenhum nome é atribuído univocamente a Deus e à criatura. Mas 
também não é atribuído de maneira completamente equívoca como alguns o 
disseram. Nesse caso, nada se poderia conhecer de Deus a partir das criaturas, 
nada demonstrar a seu respeito; sempre se cairia na falácia da equivocidade. Isso 
vai contra o testemunho tanto dos filósofos que demonstraram muitas coisas a 
respeito de Deus, quanto do próprio Apóstolo, dizendo aos Romanos: ‘Perfeições 
invisíveis de Deus se tornam conhecidas por suas obras’. É preciso dizer que os 
nomes em questão são atribuídos a Deus e às criaturas segundo analogia, isto é, 
segundo proporção.13 

 

O homem pode, portanto, de acordo com o pensamento de Tomás de Aquino, 

chegar a algum conhecimento de Deus, ainda que de modo parcial e com 

proporcionalidade, a partir das criaturas, porque estas estão referidas ao seu Criador. 

“[...] Deve haver, portanto uma certa semelhança entre o Criador e as criaturas”14, 

afirma Luis F. Ladaria, contudo, essa semelhança não identifica totalmente, mas 

apenas metaforicamente, pois “[...] a dessemelhança entre ambos é ainda maior”15. O 

livro da Sabedoria16  alude para a capacidade do homem reconhecer nas criaturas, 

traços do Criador, tal como a partir da obra de um artista se pode intuir a autoria. 

Trata-se de um conhecimento por analogia da qual fala o doutor angélico. 

 
 

                                                     
11  ANZENBACHER, A. Einführung in die Philosophie, 2002. In: BÖTTIGHEIMER, C. Manual de 
teologia fundamental, p.25. 
12  ANZENBACHER, A. Einführung in die Philosophie, 2002. In: BÖTTIGHEIMER, C. Manual de 
teologia fundamental, p. 25. 
13 S.Th. I, q. 13, a. 5. 
14 LADARIA, Luis F. O Deus vivo e verdadeiro: o mistério da Trindade. São Paulo: Loyola, 2005, p. 406. 
15 LADARIA, Luis F. O Deus vivo e verdadeiro, p. 406. 
16 “Sim, naturalmente vãos foram todos os homens que ignoraram a Deus e que, partindo dos bens 
visíveis, não foram capazes de conhecer Aquele que é, nem considerando as obras, de reconhecer o 
Artífice.” (Sb 13,1). 
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A esse conhecimento [de Deus] podia-se chegar por comparação, semelhança, 
proporção, a partir das coisas criadas que ele fez; evidentemente, no discurso 
teológico, a ‘analogia’, enquanto nela entra Deus, tem que se relacionar com a 
criação. Em virtude dela, a criatura se acha em relação a Deus.17 

 

Conforme Böttigheimer, “a fala analógica expressa, por meio da comparação, 

a igualdade e diferença, e assim remete ao indefinido.”18. No discurso analógico se 

diz tanto o que é próximo entre os objetos comparados quanto o que se distancia. 

Abrange de forma inclusiva, portanto, o dizer apofático da teologia, ainda que 

indiretamente, isto é, fala afirmativamente sobre Deus, preservando aquilo que não 

é possível predicar-lhe. “A analogia inicia um movimento que parte da afirmação 

positiva e passa por sua purificação para almejar aquilo que tudo supera.”19 O autor 

Ladaria20 nos aponta que os conceitos humanos são insuficientes para expressar o 

mistério de Deus, contudo ainda assim são eficazes no sentido de que nos abrem para 

aquilo que transcende o pensamento e a própria linguagem humana. Também nos dá 

precisão no tipo de analogia que pode ser aplicada pela linguagem humana para dizer 

sobre Deus. Se diz que “A está para B como C está para D. [...] o ocaso é para o dia o 

que a velhice é para a vida” 21 , neste exemplo elucidando a analogia de 

proporcionalidade. 

 
[...] Não há comparação possível entre o Criador infinito, que cria em sua onímoda 
liberdade, e a criatura que só existe em referência a Deus. Não podemos abarcar 
os dois em um conceito comum nem com nosso pensamento nem com nossas 
palavras. Portanto, a analogia assim entendida não significa abraçar Deus e a 
criatura em um mesmo conceito e em uma mesma linguagem, mas precisamente 
remeter-nos ao mistério, ao que está mais além de nós mesmos.22  

 
 

1.2 FALAR DE DEUS A PARTIR DAS CAUSAS EFICIENTES E FINAIS 

 

Santo Agostinho, filósofo e teólogo do século IV, também descreveu a 

possibilidade do homem encontrar os vestígios da divindade invisível na criação 

                                                     
17 LADARIA, Luis F. O Deus vivo e verdadeiro, p. 401. 
18 BÖTTIGHEIMER, C. Manual de teologia fundamental, p.26. 
19 BÖTTIGHEIMER, C. Manual de teologia fundamental, p.27. 
20 “[...] Assim não há perigo de fazer Deus objeto de conceitos humanos que abarquem ao mesmo tempo 
Deus e a criatura. A analogia não torna vã toda linguagem humana sobre Deus, mas em último termo 
remete a seu mistério. Trata-se de um processo que ao final não nos mostra um termo preciso, senão 
que nos abre para quem é maior do que nossa palavra e nosso pensamento.” (LADARIA, Luis F. O Deus 
vivo e verdadeiro, p. 406). 
21 LADARIA, Luis F. O Deus vivo e verdadeiro, p. 405. 
22 LADARIA, Luis F. O Deus vivo e verdadeiro, p. 406. 
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visível. Böttingheimer apresenta o pensamento de Agostinho e ao mesmo tempo 

comenta-o elucidando como no próprio ato de conhecimento do divino a partir das 

criaturas se fazem presente as três formas de discurso teológico. 

 
 ‘Tu, então, Senhor, os [o céu e a terra] criaste, Tu, que és formoso – pois eles são 
formosos; Tu, que és bom – pois eles são bons; Tu, que és – pois eles são [via 
affirmativa]. Porém, não são formosos, nem são bons, nem são como Tu, seu 
Criador [via negativa], comparados com o qual não são nem formosos, nem bons, 
nem são [via eminentiae]’.23 

 

De maneira semelhante Tomás de Aquino propôs cinco vias da existência de 

Deus, partindo das causas eficientes e causas finais, postulando analogamente a partir 

das criaturas e das leis naturais, Deus como o Primeiro Motor, a Causa Causante 

Incausada, o Ser necessário, a Suma perfeito, o Ato Puro Ordenador para onde tudo se 

ordena.24 Partindo da autoridade destes pensadores teólogos, a tradição cristã afirma 

“que Deus, a origem e o alvo de todas as coisas, certamente pode ser conhecido com a 

luz natural da razão humana a partir das coisas criadas”25. No entanto, ainda assim, os 

postulados racionais e as analogias de proporcionalidade apesar de ser uma forma de 

dizer algo de Deus, não podem dizer o indizível: “[...] No fim do pensamento analógico 

está, portanto, a incompreensibilidade de Deus [...]”.26.  

 

2 A TEOLOGIA DA CRUZ COMO REVELAÇÃO DE DEUS 

 

Vimos até aqui que há uma linguagem que expressa os atributos divinos a partir 

da analogia entis ou de proporcionalidade. Mas também vimos que encontramos um 

limite de tal discurso para falar de Deus em si mesmo. É possível dizer mais sobre 

Deus? Para transpor essa questão passaremos a aprofundar o dado do discurso da 

revelação sobrenatural sobre Deus a partir da teologia da cruz com base em alguns 

                                                     
23 AGOSTINHO. Confissões. XI, IV.6 (CCSL 27, 1970). In: BÖTTIGHEIMER, C. Manual de teologia 
fundamental, p.27. 
24 S.Th I, q. 2, a. 3. 
25  DEZINGER, H. & HÜNERMANN, P. (orgs.). Enchiridion symbolorum definitionum et 
declarationum de rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen 
Lehrentscheidungen. Friburgo i. Br, p. 3004. In: BÖTTIGHEIMER, C. Manual de teologia 
fundamental, p.258. 
26 BÖTTIGHEIMER, C. Manual de teologia fundamental, p. 27. 
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excertos de Jürgen Moltmann27 e Edith Stein no intuito de dar um passo adiante 

daquele dado pela analogia entis.  

Para Moltmann, Tomás de Aquino, realiza uma grande contribuição para um 

discurso natural sobre Deus, contudo não chega a dizer algo sobre a identidade de 

Deus. Acerca disto, para introduzir seu pensamento sobre a teologia da cruz, escreve: 

 
[...] Tomás, com isso, dá uma resposta à pergunta: O que é o divino? – mas não 
responde à pergunta: Quem é Deus? Em virtude daquelas suas provas, tornou-se 
possível pensar e Deus como o ser supremo, contudo, nada nos obriga a chamar a 
essa substância suprema ‘Deus’. O fato de que ‘todos’ os homens ‘chamam de Deus’ 
a essa substância é devido ao consensus gentium, o qual, segundo o próprio 
Tomás, não é obrigatório, mas apenas representa, segundo as circunstâncias, uma 
regulação linguística relativamente comum.28 

 

Moltmann chama moldura toda a construção da teologia natural, nas vias 

cosmológicas, que predica a Deus propriedades metafísicas como ser de substância 

suprema, o motor imóvel, ser uno e necessário, ordenador e autor da perfeição de todos 

os seres, impassível, etc. Para o autor, “[...] a doutrina de Deus, especificamente cristã, 

não pode alterar esse quadro, embora deva ocupar-se tanto do Deus uno e trino como 

da paixão do Filho de Deus na cruz.”29. A moldura enquadra a obra como tal que nos é 

expressa através da cruz. Em sua obra Trindade e Reino de Deus dedica um capítulo 

para apresentar um Deus cristão marcado não pelos atributos clássicos do divino, mas 

antes pela experiência do sofrimento intrínseco ao amar. Deus é passível porque ama. 

Esse tipo de predicação de Deus só nos pode ser elucidado a partir da revelação da 

cruz.30 

Outra autora que entende a cruz como lugar privilegiado para falar e predicar 

algo sobre Deus é Edith Stein31, filósofa fenomenóloga e teóloga, dos séculos XIX e XX. 

                                                     
27 Jürgen Moltmann é um teólogo alemão, nascido em 1926 na cidade de Hamburgo. Doutor em teologia 
em 1952 e foi professor em diversas Universidades como Wuppertal, Bonn e Tübingen. Conhecido como 
o teólogo da esperança desenvolveu temas teológicos com preocupações com os problemas sociais e 
ambientais. (Nota do autor). 
28 MOLTMANN, Jürgen. Trindade e Reino de Deus: uma contribuição para a teologia. 2.ed. Petrópolis: 
Vozes, 2011, p. 26. 
29 MOLTMANN, J. Trindade e Reino de Deus, p. 31. 
30 A temática abordada é refletida no capítulo II do livro: MOLTMANN, J. Trindade e Reino de Deus. 
31 Edith Stein nasceu em Breslau [Alemanha] em 12 de outubro de 1891 de família e religião judia, 
converteu-se ao cristianismo após um processo que passara desde a fenomenologia de Husserl até o 
estudo da Escolástica em Tomás de Aquino e a leitura da vida de Santa Teresa D’Ávila. Contribuiu 
valiosamente para a antropologia cristã com sua tese doutoral sobre a temática da empatia em 1916. 
Após sua conversão ao cristianismo tornou-se monja carmelita e mais tarde foi presa e morta pelo 
regime nazista, na câmara de gás, durante a II Guerra Mundial em 9 de agosto de 1942. (Cf. SÁNCHEZ 
MUÑOZ, Rubén. Edith Stein: Las etapas de su evolución personal e intelectual. Persona, Córdoba, n. 
22, p. 39-48, abr.2013). 
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A partir da visão de Virgínia Raquel Azcuy, Edith Stein possui “[...] uma forte 

concentração soteriológica que evidencia sua opção por uma ‘theologia crucis’;”32. 

 
Quando falamos da ciência da cruz, ela não deve ser entendida no sentido usual 
da ciência: não é uma teoria simples, isto é, não é uma mera conexão de 
afirmações verdadeiras – reais ou da razão – não é uma construção idealmente 
desenvolvida de passos lógicos de pensamento. Ela é a verdade reconhecida – 
uma teologia da cruz–, mas uma verdade viva, real e eficaz: ela afunda na alma 
como uma semente, enraíza e cresce, dá à alma um selo especial e a determina 
em seu fazer e deixar, de tal maneira que ela possa irradiar e ser reconhecida 
por este fazer e deixar. Nesse sentido se fala de uma ciência dos santos e nós 
falamos da ciência da cruz.33 

 

A fenomenóloga cristã nos coloca diante de Deus como o Teólogo primordial. 

Quando se predica algo sobre Deus, é Ele próprio quem permite que a linguagem seja 

capaz de expressá-Lo. No entanto, o discurso mais eficaz sobre Deus não é 

propriamente aquele expresso em linguagem, mas aquele que é simplesmente vivido e 

contemplado. O melhor discurso sobre Deus é o calar, o silêncio contemplativo, de 

quem se coloca diante do mistério indizível. O silêncio religioso comunica o indizível 

de Deus. 

Deus é o teólogo primordial. Todo falar acerca de Deus pressupõe um falar do 
próprio Deus. Seu falar mais próprio, diante do qual a linguagem humana deve 
calar não se ajusta a nenhuma palavra humana ou a qualquer linguagem da 
imagem. [...] Ele dá a seus teólogos as palavras e as imagens, o que lhes permite 
falar Dele para os outros. E Ele fala aos outros como 'teólogo simbólico' - 
através da natureza, por meio da experiência interna e por seus traços na 

                                                     
32 “[...] uma fuerte concentración soteriológica que evidencia su opción por uma ‘theologia crucis’;” 
(AZCUY, Virginia Raquel, Una teología epifánica, eficaz y discreta. Diálogo entre Edith Stein y la 
teología contemporanea. Teresianum, Buenos Aires, n.50, p.61-85, jan/fev.1999, p. 71) (Tradução 
nossa). 
33 “Cuando hablamos de ciencia de la cruz, no ha de entenderse en el sentido habitual de ciencia: ella 
no es una simple teoría, es decir, no es una mera conexión de afirmaciones verdaderas – reales o de 
razón –, no es una construcción ideal desarrollada a partir de pasos lógicos del pensamiento. Ella es la 
verdad reconocida – una teología de la cruz –, pero una verdad viviente, real y eficaz: se hunde en el 
alma como una semilla, echa raíces y crece, da al alma un sello especial y la determina en su hacer y 
dejar, de modo tal que pueda irradiarse y ser reconocida a partir de este hacer y dejar. En este sentido 
se habla de una ciencia de los santos y nosotros hablamos de la ciencia de la cruz.” (STEIN, Edith. 
Kreuzeswissenschaft. Apud: AZCUY, Virginia Raquel, Una teología epifánica, eficaz y discreta. Diálogo 
entre Edith Stein y la teología contemporanea. Teresianum, Buenos Aires, n.50, p.61-85, jan/fev.1999, 
p. 75) (Tradução nossa). 
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existência humana e nos eventos do mundo - e, assim, permite que esses outros 
entendam a linguagem dos teólogos.34 

 

O falar próprio de Deus nos é dado pelo falar do Verbo Divino. Para Edith Stein, 

“se agora desejássemos seguir teologicamente o pensamento ‘Deus - o teólogo 

primordial’, deveríamos tomar como fundamento [...] o falar do Verbo Divino.”35. O 

Verbo Divino encarnado une palavra e vida na sua entrega na cruz. A teologia que 

emerge da cruz nos apresenta, portanto, um novo modo de falar de Deus, que só será 

compreendido se advir da experiência da contemplação e do silêncio perante a entrega 

do Verbo na cruz. A cruz fala por si mesma e condensa no gesto do Verbo toda a fala 

de Deus acerca de si mesmo, enquanto teólogo primordial. 

 
Em síntese, a ciência teológica de Teresa Benedita se expressa como uma ciência 
esponsal que se desdobra na dinâmica do seguimento e do amor a cruz, e ao mesmo 
tempo, como uma ciência universal porque a força da cruz está em todas as frentes 
e lugares de aflição.36 

 

A experiência da contemplação e do silêncio diante da cruz se torna, portanto, 

verdadeira comunicação da identidade de Deus. Em outras palavras se torna uma 

linguagem toda própria e particular para dizer acerca do mistério de Deus que convida 

ao seguimento. 

 

 

 

                                                     
34 “Dios es el Teólogo primordial. Todo hablar acerca de Dios presupone un hablar de Dios mismo. Su 
hablar más propio, ante el cual el lenguaje humano debe callar, no se ajusta a ninguna palabra humana 
ni a ningún lenguaje de la imagen. [...] Él da a sus teólogos las palabras y las imágenes, lo cual les 
posibilita hablar de Él a otros. Y Él habla a los otros como ‘teólogo simbólico’ -a través de la naturaleza, 
por la experiencia interna, y por sus huellas en la existencia humana y en el acontecer del mundo-, y 
posibilita así que estos otros entiendan el lenguaje de los teólogos.” (STEIN, Edith. Gesammelte Werke. 
Apud: AZCUY, Virginia Raquel, Una teología epifánica, eficaz y discreta. Diálogo entre Edith Stein y la 
teología contemporanea. Teresianum, Buenos Aires, n.50, p.61-85, jan/fev.1999, p. 79) (Tradução 
nossa). 
35  “Si quisiéramos seguir ahora teológicamente el pensamiento 'Dios – el Teólogo primordial’, 
deberíamos tomar como fundamento lo realmente más propio del hablar de Dios, el hablar de la Palabra 
Divina. Como Símbolo primordial habría que tener ante los ojos la Palabra hecha carne.” (STEIN, Edith. 
Gesammelte Werke. Apud: AZCUY, Virginia Raquel, Una teología epifánica, eficaz y discreta. Diálogo 
entre Edith Stein y la teología contemporanea. Teresianum, Buenos Aires, n.50, p.61-85, jan/fev.1999, 
p. 80) (Tradução nossa). 
36 “En síntesis, la ciencia teológica de Teresa Benedicta se expressa como una ciencia esponsal que se 
despliega en la dinámica del seguimiento y del amor a la cruz, y a la vez, como una ciencia universal 
porque en la fuerza de la cruz está en todos los frentes y lugares de aflicción.” (AZCUY, Virginia Raquel, 
Una teología epifánica, eficaz y discreta. Diálogo entre Edith Stein y la teología contemporanea. 
Teresianum, Buenos Aires, n.50, p.61-85, jan/fev.1999, p. 77) (Tradução nossa). 
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3 O LIMITE DA TEOLOGIA OCIDENTAL PARA DIZER A PESSOA DE DEUS 

 

O que foi abordado até aqui nos permite falar dos limites da linguagem e do 

discurso teológico clássico para corresponder à identidade divina. Vimos que o 

discurso analógico sobre Deus diz afirmativamente algo sobre Deus, preservando a via 

negativa indiretamente, à medida que pode proporcionalizar os predicados racionais 

e naturais a respeito do mistério transcendente, mas apesar disso, não é capaz de 

referenciá-lo pessoalmente. O que não foi possível ser dito de Deus pela analogia da 

linguagem teológica, foi aprofundado pelo que é dito no acontecimento da cruz. A 

experiência do silêncio e da contemplação diante da cruz comunicam como que novos 

predicados para Deus dizendo-os não de forma análoga, mas de maneira catafática e 

mística.37 

Ainda assim, nenhuma das expressões teológicas enquanto se expressam por 

meio de uma linguagem, são por si mesmas suficientes para falar com sentido pleno 

sobre Deus. Precisamos concluir que nem a analogia entis nem a teologia da cruz 

bastam para elucidar o mistério divino, uma vez que poderíamos lançar 

questionamentos também sobre os limites da teologia da cruz, o que não fazemos aqui 

nesta breve pesquisa. No entanto, podemos afirmar que a teologia da cruz toca mais 

intimamente o que Deus revela não com palavras, mas com o seu gesto, a respeito de 

si próprio. 

Se na Modernidade acreditava-se na referencialidade direta entre conceitos e 
mundo (signos e realidade), com os novos estudos linguísticos surge a denúncia a 
respeito da fissura e descontinuidade entre coisa e palavra, revelando-nos as 
limitações das metanarrativas e suas derivações.38  

 

                                                     
37 “De fato deve ser atribuído à revelação divina que aquilo que das coisas divinas não é acessível à razão 
humana em si, também na presente condição do gênero humano pode ser conhecido por todos sem 
dificuldade, com segura certeza. Entretanto, não é por esta razão que a revelação deve ser declarada 
estritamente necessária, mas porque Deus, com base em sua bondade infinita, destinou o ser humano a 
um fim sobrenatural, ou seja, a participar dos bens divinos que excedem totalmente a capacidade de 
conhecimento do espírito humano; pois ‘nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem atingiu o coração 
de uma pessoa humana o que Deus preparou para aqueles que o amam’ (1Cor 2,9).” (DEZINGER, H. & 
HÜNERMANN, P. (orgs.). Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et 
morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen. Friburgo i. Br, 
p. 3008. In: BÖTTIGHEIMER, C. Manual de teologia fundamental: a racionalidade da questão de Deus 
e da Revelação. Petrópolis: Editora Vozes, 2014, p.261). 
38  TERRA, Kenner Roger Cazotto. Teorias da linguagem e estudos do discurso: apontamentos 
metodológicos para uma análise do discurso religioso. Horizonte, Belo Horizonte, v. 16, n.51, p.1085-
1106, set./dez. 2018, p. 1086. 
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Ambas as formas de discursos teológicos são limitados e igualmente 

complementares. À medida que a própria capacidade da linguagem em expressar o real 

é posta sob suspeita, conforme visto acima com Kenner Terra, a linguagem teológica 

também permanecerá aquém da totalidade do mistério, não só por este último ser 

insondável, mas pelos próprios limites da linguagem. No entanto, também exerce com 

sucesso sua função à medida que nos coloca em relação com o mistério, nos possibilita 

o frente a frente da contemplação onde a linguagem do silêncio é que discursa e 

comunica. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao chegarmos ao termo da afirmação de que a linguagem é insuficiente para 

dizer o mistério de Deus, quer seja na sua maneira de dizê-lo, quer pelo objeto divino 

que lhe transcende e escapa enquanto mistério ou ainda quer pelo limite intrínseco da 

própria linguagem, nem por isso concluímos que a teologia seja incapaz de dizê-lo de 

alguma maneira. Ao contrário, a analogia entis de Tomás de Aquino e a linguagem 

contemplativa da cruz completam-se mutuamente e joga o ser humano para a 

experiência do mistério transcendente. 

À medida que analogia entis e teologia da cruz se caracterizam como 

linguagem teológica, também o que se diz sobre Deus possui o intuito não de domínio 

ou apreensão do objeto, mas de colocar-se em relação com ele. A linguagem cumpre 

aqui a missão, não de descrição rígida do mistério, mas de propiciar o encontro do 

humano com este. 
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