
 



 

 

 

                         

Editora Fundação Fênix 

A inocência da vítima, que emerge como Cordeiro lá onde foi encurralada, 

culpabilizada, como “bode” expiatório; a inocência da “hóstia” lá onde foi 

feita “homo sacer” pisada e linchada pela hostilidade e no entanto 

oferecendo hospitalidade - uma face transfigurada em outra - a realidade 

da vítima testemunhando sua inocência diante do algoz e a possibilidade 

de seu reconhecimento: este é o mundo real e trágico onde penetra até o 

âmago a dor mais profunda – inocente - mas também a esperança mais 

paciente e por isso mais resistente, anunciando uma vitória sem vencidos. 
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APRESENTAÇÃO: UMA VIDA PELAS HUMANIDADES 

 

 “Cordeiro de Deus” é o Festschrift em homenagem aos 70 anos de trajetória 

intelectual de Luiz Carlos Susin. Apresentamos abaixo de forma abreviada um 

resumo do desenvolvimento de sua pesquisa, docência e vinculações institucionais. 

Um percurso vital marcado pela excelência acadêmica e pelo engajamento intelectual. 

Nossa gratidão, reconhecimento e cumprimentos por tão marcante posicionamento e 

compromisso em favor das Humanidades. 

Luiz Carlos Susin: Bacharelou-se em Teologia pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul - Faculdade de Teologia (1979), licenciou-se em 

Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí (atual Unijuí, 1971), 

Mestre e Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma 

(1979-1983). Atualmente é professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul como professor permanente e pesquisador do programa de pós-

graduação em Teologia, professor na Escola Superior de Teologia e Espiritualidade 

Franciscana, de Porto Alegre, membro da Equipe Interdisciplinar de Assessoria da 

Conferência dos Religiosos do Brasil, Secretário Geral do Fórum Mundial de Teologia 

e Libertação. Foi membro do Comitê de Redação da Revista Internacional de Teologia 

Concilium por quinze anos (2000-2015) e atualmente atua em seu comitê científico. 

Foi presidente da Associação de Teologia e Ciências da Religião (SOTER) no triênio 

1998-201, da qual é cofundador. Foi professor convidado na Universidade Antoniana 

de Roma, no Instituto de Teologia e Pastoral da Confederação Episcopal da América 

Latina em Bogotá. Foi professor colaborador na Faculdade de Filosofia da PUCRS, 

em Ética ambiental e Metafísica. Em 2011 realizou estágio pós-doutoral na 

Georgetown University de Washington. 

 A trajetória intelectual de Susin em nível de produção de artigos, livros, 

capítulos de livros, resenhas, verbetes, textos em jornais, trabalhos em anais de 

congressos, organização e apresentação de trabalhos em eventos científicos e 

eclesiais, exposições e feiras, assessorias e consultorias, trabalhos técnicos, produção 

artístico-cultural, orientação e participação em bancas de mestrado e doutorado 

podem ser acessados em seu Curriculum vitae neste link: 

http://lattes.cnpq.br/4754775788020053. Porém, queremos destacar, de modo 

especial estes livros de sua autoria: O homem messiânico no pensamento de 

Emmanuel Levinas. Porto Alegre: EST/Vozes, 1984. 485p.; Jesus, Filho de Deus e 



 

Filho de Maria. Ensaio de cristologia narrativa. São Paulo: Paulinas, 2002, 200p.; A 

criação de Deus. São Paulo: Paulinas, 2003, 173p.; Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. 

São Paulo: Paulinas, 2003. v. 1. 167p.; O tempo e a eternidade. Petrópolis: Vozes, 

2018, 277p.  

 Queremos agradecer a todos os participantes deste Festschrift em homenagem 

aos 70 anos de Luiz Carlos Susin.  

 

Agemir Bavaresco. 

Evandro Pontel. 

 Jair Tauchen.  

 



 

1.O NEGRINHO DO PASTOREIO: LEITURA TEOLÓGICA DE UMA 

LENDA1 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-01 

 

Frei Luiz Carlos Susin, OFMCap.2 

 
A lenda do "Negrinho do Pastoreio" tem, a meu ver, surpreendente relevância 

teológica. Apresenta-nos uma figura messiânica comparável àquela de Is 53: O Servo 

de Javé que sofre inocentemente e expia substitutivamente pelos crimes e pecados de 

outros. Nós estamos secularmente habituados a reconhecer na figura do Servo uma 

profecia que se concretizou historicamente em Jesus. A figura do Servo sofredor em 

obediência e expiação substitutiva nos dá, desde o Novo Testamento, a chave de 

interpretação dos sofrimentos e da morte de Jesus: "por nossos pecados, conforme as 

Escrituras" (1Cor 15,3) 3. A insistência na suma revelação e verdade, porém, corre o 

risco de deixar à sombra outros momentos também ricos de revelação e de verdade. O 

contrário parece-me mais sábio: tomar a revelação "canônica" como ela é — norma e 

medida — para avaliarmos a abundância de revelação que irrompe indomável, 

sempre de novo. Este estudo supõe credibilidade para uma "antropologia 

transcendental", ou seja, para possibilidades históricas de todo homem tornar-se 

locus theologicus, lugar teológico do Espírito messiânico, de realização e de revelação 

dos planos insondáveis de Deus a respeito da salvação humana e de toda criatura. 

Pretendo, neste estudo, submeter a lenda do Negrinho à luz dos poemas do 

Servo, sobretudo do quarto poema, observando coincidências na estrutura narrativa, 

nos contextos históricos e nas questões teológicas que ambos suscitam. Parto desta 

hipótese: A lenda do Negrinho do Pastoreio é uma resposta à situação histórica de 

sofrimento de uma raça escravizada no pampa gaúcho que, por meio da lenda, 

interpreta e expressa seu sofrimento inocente resistindo ao absurdo e superando o 

                                                           
1 Artigo publicado originalmente em: Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 48, n. 189, p. 124-
153, 1988, revisto pelo autor. 
2 Frei Luiz Carlos Susin é licenciado em Filosofia e Doutor em Teologia, professor de Teologia e Ética 
na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Sociedade de Teologia e 
Ciências da Religião do Brasil, atualmente membro do Corpo Editorial da Revista Internacional de 
Teologia Concilium e pesquisador-chefe do Projeto Teologia e Sociedade, que realiza bianualmente o 
Fórum Mundial de Teologia e Libertação. Publicações podem ser acessadas em: www.lcsusin.com E-
mail: lcsusin@pucrs.br 
3 Cf. tb.  Rm 4,25;  10,16;   15,21;  2 Cor 5,21;  Fl 2,6-11;  At 3,13.26; 4,27.30; 8,32-35;   1Pd 2,22-
25;  Mt 8,17; Jo  1,29;  12,38. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-01
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escândalo na percepção de seu sofrimento inocente como dom e expiação — salvação 

para muitos. O que isso revela teologicamente, sobretudo soteriológica e 

cristologicamente? 

Primeiro busco situar a lenda no contexto histórico e literário da escravidão no 

Rio Grande do Sul (RS), para depois fazer uma leitura da lenda na versão de Simões 

Lopes Neto seguida de comentários, tendo oportunamente presente o texto do 

Dêutero-Isaías, sem pretender uma exegese exaustiva. Concluo, numa terceira parte, 

sublinhando os aspectos teologicamente relevantes. 

 

I Parte: Contexto histórico e literário: A escravidão no RS 

 

A história da escravidão do africano negro no RS se inscreve na história mais 

ampla da escravidão no Brasil e nas Américas: séculos de colonialismo escravocrata 

oficial. Também no RS, como diz o historiador Mário Maestri, "o escravo, lembremo-

nos, encontrava-se, no começo do século XVIII, incrustado em todos os poros da 

sociedade colonial; não se podia imaginar esta sem o braço escravo. Como cozinheiro, 

carregador, artífice, pajem, enfim, em quase todas as circunstâncias econômico-

sociais, deparamo-nos com o homem escravizado. No RS não será diferente: Nos 

primeiros planos da ocupação do sul, o soldado, o comerciante, o 'gaudério' e, mais 

tarde, o açoriano. Sobre estes voltam-se todas as luzes de nossa historiografia; porém, 

se os desfocalizarmos, suas imagens se embaralham e, por de trás de seus nomes 

ilustres, vislumbraremos o trabalhador de pele negra, carregando fardos, preparando 

alimentos, construindo as primeiras habitações, tornando, enfim, vivível a vida do 

senhor"4. 

 

l. Escravidão e economia 

 

A escravidão está ligada à economia, e o RS não conheceu exatamente os 

mesmos ciclos econômicos do nordeste ou centro do país. A ocupação do sul, sem as 

barreiras naturais das selvas, foi feita de modo ostensivamente militar, exigindo a 

presença de soldados. Também desde cedo as manadas de gado selvagem (dispersão 

das reduções?), propiciaram a caça e o aproveitamento do couro: É o primeiro ciclo 

econômico gaúcho, o "ciclo do couro". A ele segue-se a ocupação por meio da 

                                                           
4 Mastri Filho,  Mário José, O escravo no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: EUCS/EST, 1984. p. 34-35. 
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"estância". 

As estâncias ou fazendas gaúchas se caracterizaram primeiro pela criação de 

gado como estâncias mais ou menos abertas, tornando-se só secundariamente 

fazendas mistas, com agricultura de subsistência. Os quartéis, as vacarias, as 

tropeadas, usaram preferentemente mão-de-obra livre. Mesmo assim, a 

documentação registra a presença do negro escravizado para as mais diferentes 

tarefas desde os inícios, embora não constituísse ainda a base do regime econômico 

dominante. Já na estância de produção mista havia o negro destinado à agricultura e 

o negro doméstico, enquanto a pecuária em campo aberto era reservada à família do 

senhor e seus peões de confiança. À medida que se firmou a ocupação do território 

através de estâncias, houve intensificação da compra de escravos trazidos do centro 

do Brasil ou contrabandeados por navios que serviam, burlando qualquer lei, todo o 

cone sul do continente. 

A economia colonial gaúcha, porém, conheceu seu apogeu na "charqueada", 

estendendo-se por quase todo o século XIX. Desde uma prática artesanal primitiva 

até se tornar uma sólida indústria manufatureira, a charqueada consistia basicamente 

em retalhar a carne do gado abatido, salgar e ressecar para conservação e co-

mercialização nos mercados que começaram a aumentar a demanda com o declínio da 

produção nordestina. As charqueadas gaúchas surgiram junto aos lagos e rios 

navegáveis que facilitassem o transporte da carne: a região de Rio Grande, Pelotas e 

Jaguarão, e às margens do canal de São Gonçalo e das lagoas dos Patos e Mirim. Além 

destes protagonistas da indústria saladeiril, o vale do rio Jacuí, já povoado de 

estâncias pastoris e agrícolas açorianas — com seus escravos domésticos e agrícolas — 

também entrou no novo ciclo, e só não rivalizou com a região de Pelotas por estar 

mais afastado dos acessos ao transporte marítimo. Rio Pardo e Triunfo se firmaram 

nesse período. 

A evolução da charqueada trouxe consigo também uma consolidação da 

estância pastoril. Foram as charqueadas que no RS exigiram a estruturação sólida de 

um regime socioeconômico escravista: a mão-de-obra escrava, que no ciclo do couro 

e da estância ainda era secundária, ganhou importância fundamental. Surgiu uma 

sociedade gaúcha escravocrata: "Centrando parte significativa do esforço produtivo 

do pampa sobre os ombros do 'negro', teremos, a partir deste momento, uma classe 

de senhores-de-escravos, vivendo do trabalho destes, acumulando riquezas, 

acumulando escravos. Será a charqueada que possibilitará, por primeira vez, os meios 
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necessários para uma introdução significativa de 'escravos novos' em nossos 

territórios"5. 

A produção saladeiril se complexificou numa verdadeira divisão de trabalhos, 

com o emprego do máximo de mão-de-obra escrava. A tropeada e a estância pastoril 

continuaram se beneficiando da oferta de mão-de-obra livre, apenas ajudada pelo 

escravo. Mas a charqueada era repugnante: "Apesar da impossibilidade de ascender à 

terra, o livre-pobre não tinha por que se submeter a esse tipo de trabalho. Os 

horizontes livres, o contrabando, a economia de subsistência, ou até mesmo a vida de 

vagabundo parecer-lhe-iam muito mais promissores. O processo que enquadra, 

inexoravelmente, a charqueada nos marcos da produção servil, era próprio da 

sociedade colonial. Não existia no 'mercado' mão-de-obra livre que aceitasse 

submeter-se a essa realidade. Assim sendo, o trabalho compulsório — a escravidão — 

era a única solução para obter-se trabalhador"6. 

Para se ter uma idéia, os dados oficiais de Pelotas, Jaguarão e Rio Pardo, 

indicam, para a primeira metade do século XIX, um número de escravos igual ou 

maior do que o resto da população. Esta, por sua vez, era constituída também de 

índios e de descendentes mistos de escravos e livres, vivendo normalmente em semi-

escravidão. A classe senhoril, menor em número, precisando de peões e de forte 

esquema repressivo militar, ainda assim vivia submetida ao temor de insurreição e ao 

dissabor de fugas possibilitadas pelas fronteiras abertas. 

Por outro lado, essa mesma classe dominante não saberia viver sem a 

exploração do trabalho escravo. Isso tornou-a cega para a mudança operada no modo 

sempre mais capitalista de exploração da mão-de-obra na segunda metade do século, 

quando, por efeito "dinossáurico" e por ser a charqueada uma produção sazonal e 

limitada à demanda sem possibilidade de estocagem, a mão-de-obra escrava tornou-

se insustentável. Entrou-se, até a crise do final do século XIX, num circuito infernal 

de extração crescente do trabalho escravo. Visitando Pelotas em 1882, Herbert Smith 

descreveu a atividade saladeiril: "Há um não sei quê de revoltante e ao mesmo tempo 

cativante nestes grandes matadouros; os trabalhadores negros, seminus, escorrendo 

sangue; os animais que lutam, os soalhos e sarjetas correndo rubros, os feitores estó-

lidos, vigiando imóveis sessenta mortos por hora, os montes de carnes frescas 

descorando, o vapor assobiando das caldeiras, a confusão que, entretanto, é ordem; 

                                                           
5 Idem, p. 54. 
6 Idem, p. 74-75. 
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tudo isso combina-se para formar uma pintura tão peregrina e hórrida quanto pode 

caber na imaginação. De toda esta carnificina derivou a riqueza de Pelotas".7 

 

2. Desumanização e resistência 

 

Como "vivenciou" o negro escravizado esta aspiral ou torniquete do trabalho 

escravo sobre sua vida? É necessário, antes de tudo, desmentir a historiografia 

positivista que, envergonhada, preferiu passar adiante a imagem de um escravismo 

paternalista, ameno e, se não promotor, ao menos tolerante para com o negro 

enquanto humano. Embora haja, segundo Maestri, alguma base objetiva para certos 

rasgos de paternalismo e afeição do senhor, sobretudo ao escravo doméstico ou 

quando o senhor, na estância, trabalhava ao lado do escravo — coisa rara, mas 

existente entre os açorianos, que eram menos preconceituosos em relação ao trabalho. 

O positivismo republicano preferiu uma leitura parcial e minimizante dos fatos cruéis 

por ter que se haver com um anacronismo em nível internacional. Escamoteou, assim, 

ideologicamente, a própria realidade. 

De modo geral, o escravo, sobretudo reunido em senzalas, o escravo 

"proletário" — como o chama Maestri — conheceu a mesma exploração e impiedade 

comum ao resto da colônia, acrescidas da facilidade de se escapar a qualquer lei ou 

controle dos outros nas estâncias dispersas pelo pampa8. O escravo estava à mercê de 

seu dono: "O ritmo e duração de sua jornada de trabalho é arbítrio do seu amo. O 

escravismo exigia, efetivamente, que o escravo se transformasse em uma máquina, 

que alienasse ao máximo sua humanidade. O limite último desse processo era a perda 

da única capacidade humana valorada pelo senhor no escravo: a capacidade de 

trabalhar"9. 

Citando outros autores, Maestri acrescenta uma observação geral que irá nos 

ajudar em nossa análise literária: "O escravo, subordinado à 'potestas' do senhor e, 

além disto, equiparado às 'coisas' por uma ficção da lei enquanto sujeito ao 'domínio' 

de outrem, constituía, assim, objeto de propriedade, não tem personalidade, 

estado"10.Há uma coincidência, aqui, com a reflexão clássica de Aristóteles sobre a 

                                                           
7 Cardoso, Fernando Henrique, Capitalismo e escravidão no Brasil meridional, Rio: Paz e Terra, 1977, 
2. ed., p. 136. 
8 Cf. Maestri, Opus cit., p. 114-115. 
9 Idem, p. 112-113. 
10 Idem, p. 112. Cf. Malheiros, A.M.P., A escravidão no Brasil, Petrópolis: Vozes/MEC, 1976. 3. ed., vol. 
I (o grifo no texto é nosso). 
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condição escrava, que se verifica inteiramente em nossa história gaúcha: "O escravo é 

um instrumento (órganon) dotado de alma (psique), e o instrumento é um escravo 

inanimado (anapsíquico)" 11. A conseqüência última não poderia ser mais lógica: "Nos 

primeiros tempos da colônia, o poder de vida ou morte do senhor sobre o escravo era 

objetivamente (ainda que não juridicamente) absoluto"12. 

Precisamos nos perguntar, nos limites da vida e morte, pelas formas de 

resistência humana do escravo. Maestri dedicou boa parte de suas pesquisas à 

resistência do negro diante da escravidão no RS. Apesar dos mecanismos políticos e 

ideológicos bem organizados para que o negro se tornasse não só objetivamente, mas 

também subjetivamente um escravo, com internalização de inferioridade, de 

incapacidade de luta, de destino, ou paternalismo do senhor, ou repressão, "o escravo 

sempre resistiu. A resistência do escravo ao escravismo foi o centro de nossa história 

social por mais de 300 anos. Foi cotidiana e atravessou, de ponta a ponta, nossa 

história, determinando-a profundamente. Entretanto, o desconhecimento sobre as 

lutas do escravo negro era, até alguns anos, quase absoluto. Recém se começa a 

levantar o véu que cobre essa realidade extremamente rica. Isso é uma verdade para 

todo o Brasil. Isso é verdade para o RS"13.  

Há dificuldade de melhor documentação sobre a resistência por motivos 

óbvios, entre os quais, a manipulação historiográfica e a interpretação ideológica dos 

fatos. No entanto, a toponímia das regiões circundantes às charqueadas ecoa ainda 

hoje — como um clamor de justiça — a "quilombo" ou "mocambo". Há ainda decretos, 

leis, posturas municipais da época preocupados com "fujões", com procuras e caçadas 

tanto a indivíduos como a grupos. Há também notícias e denúncias feitas por senhores 

a respeito de escravos refugiados junto a outros senhores. Houve alguns quilombos 

tanto na região de Pelotas como na de Rio Pardo, embora por enquanto a 

documentação indique que não se tornaram significativos. É que havia também 

outras possibilidades tentadoras: o campo aberto e a fronteira. Além das fugas indi-

viduais e coletivas, houve algumas tentativas de insurreição14. "A resistência está, 

porém, geralmente determinada por tendências e circunstâncias estranhas à vontade 

imediata do escravo"15. Os conflitos de fronteiras e as ações bélicas correspondentes 

                                                           
11 Ética a Nicômaco 8,13. Não se deve confundir aqui “psique” com “alma” das especulações sobre se 
índio ou negro possuíssem ou não alma nos finais do século XV e inícios do século XVI. 
12 Maestri, Opus cit., p. 112-113. 
13 Idem, p. 113. 
14 Cf. Documentação reunida em Maestri, Opus cit., p. 112-154. 
15 Idem, p. 114. 
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— entre elas, a revolução farroupilha — foram circunstâncias tanto oportunas como 

de maior repressão. Finalmente, houve formas mais sutis de resistência: a passividade 

no trabalho, espécie de greve ou operação-tartaruga ou ainda "guerra de guerrilhas" do 

escravo a sua desumanização e coisificação, mesmo que isso acontecesse de forma 

inconsciente, como um grito mudo de protesto e de auto-afirmação na “des-

identificação” com seu status desumano, o que provocava irritação e interpretações 

duras por parte dos senhores. 

 

 3. Resistência e testemunho literário 

 

Os casos extremos de resistência — nos limites da vida e da morte e no 

significado mais profundo que o negro escravizado deu a esses limites — só podem 

ser captados e compreendidos indiretamente. Sabemos, hoje, que há resistências 

muito profundas, que só se manifestam aos outros e talvez até mesmo à consciência 

dos próprios atores históricos de forma simbólica, ritual, artística. É o caso, aqui, das 

lendas negras que deixaram seus vestígios altamente significativos na literatura 

gaúcha. As lendas revelam "a força espiritual de toda uma inteira teologia popular"16. 

De fato, as lendas negras falam da vida e da morte, da moral e da honra dos negros, 

da justiça e da esperança, da afirmação de Deus e da transcendência. Mas partem, 

sobretudo, da meditação do sofrimento e da morte. 

Quanto à morte, podemos verificar sua aliança com duas atitudes extremas de 

resistência: o suicídio e o martírio. 

a) Suicídio: É um caso trágico e paradoxal de resistência, de difícil 

documentação. Fato cotidiano e endêmico, e constante preocupação econômica para 

os senhores, o suicídio de escravos era registrado em 1869 por Arnizaut Furtado: ". . 

.d'haí também essa alluvião de suicídios de todo o gênero que esses infelizes buscão 

como remédio a seu penar, e cujo crime contra a natureza a sociedade é responsável. . 

." (Sic.) 17.  

Apesar dos inúmeros registros de suicídio de escravos no RS, pode-se objetar 

que o suicídio não era um fato circunscrito aos escravos. A questão se decide, porém, 

nas razões pelas quais aconteciam os suicídios, algo mais difícil ainda de 

documentação. É nesse ponto que nos socorre a literatura. Por exemplo, a lenda da 

                                                           
16 Laytano, Dante, O folclore do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: EST, s/d, p. 231. 
17 Em: Maestri, Opus cit., p. 117. 
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Lagoa Negra, embora chegue até nós literariamente bem elaborada, conserva a história 

de um suicídio de escravo justificando suas razões: "...perpassa as dores sofridas, a 

dolorosa condenação a que está sujeita sua raça, e a impossibilidade de reagir: Voltar 

para a casa de seu senhor é continuar o seu longo martírio. Prosseguir fugido é, além 

do perigo de ser pego, um outro martírio também. Resolve..."  18. 

A forma mais sutil de suicídio, porém, diante de sua miséria humana, de sua 

vida desfigurada e sem perspectivas, devia ser "deixar-se morrer", através das mais 

diferentes atitudes conhecidas pela psicologia humana, mas que, evidentemente, foge 

ainda mais à documentação. A experiência generalizada de que o "banzo" era doença 

incurável entre os negros deve ser traduzida por "nostalgia", ou seja — 

etimologicamente — "dor de retorno" vitimando a alma e o corpo negro. 

A crença mais ou menos comum às diversas origens africanas presentes no 

Brasil sobre a possibilidade de “voltar à pátria africana” numa espécie de nova e feliz 

vida, embora vaga, facilitou a superação da tragicidade da morte, mesmo na forma de 

suicídio ou do "deixar-se morrer": para o deportado e escravo das Américas, a morte 

possibilitaria o retorno à pátria e a reintegração na comunidade de origem, a reunião 

da família e a recuperação dos valores humanos como a liberdade19. Na literatura 

gaúcha, esta feliz perspectiva está testemunhada muito bem pela lenda negra do 

"Ressuscitado"20.  A lenda ganha sentido no diálogo do crioulo com a Mãe preta: 

"Mãe Maria Conga, porque o branco chora quando morre os seus e o negro ri?", e a 

resposta: "O negro morre aqui para viver na África. Vai ver o berço em que nasceu, 

debaixo das tamareiras e baobás, vai correr as areias em que brincou no tempo de 

criança, vai ver a pátria". E, para ilustrar, Mãe Maria conta a história do guerreiro 

Inhambané que, vencido e separado de sua fiel  mulher, castigado ao tentar reagir à 

separação, acaba por se enforcar. "Quando foram no outro dia buscar o corpo para 

enterrar, tinha desaparecido ( . . . )  Inhambané tinha dormido nas terras do cativeiro 

para acordar nas terras da pátria ( . . . )  Maria viu. Esperemos, filhos. Amanhã nós 

iremos". 

b) Martírio: O martírio reflete não só resistência mas superação do absurdo da 

condição escrava por uma dignidade e senso do bem e da justiça, disponibilidade e 

dedicação absoluta da própria vida, que tornam o escravo um "santo", superior aos 

                                                           
18 Laytano, Opus cit., p. 268. 
19 Goulart, José Alípio, Da fuga ao suicídio. Aspectos da rebeldia dos escravos no Brasil. Rio: 
Conquista, 1972. 
20 Recolhida por Apolinário Porto Alegre, em Vaqueano, e retomada por Laytano, Opus cit., p. 265. 
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homens livres. Nas Lendas do Caverá, Adalberto Pio Souto recolheu um vestígio 

dessa atitude: Trata-se de um escravo açoitado até à morte a mandato de seu senhor 

por ter impedido que a esposa do senhor sofresse maus-tratos por parte do mesmo.21 

Esta atitude moral se reflete também nas histórias da "Escrava honrada", das "Torres 

inconclusas da Igreja das Dores" de Porto Alegre, e do "Pai Quati", provados 

respectivamente na fidelidade, inocência e honradez, testemunhando assim ao 

branco o que lhe negava o branco. A lenda da Santa Rosa ou Santa Josefa, escrava 

"santa e mártir", é um hino à santidade do escravo negro. Mas a narrativa mais 

comovente e mais famosa de martírio é a do Negrinho do Pastoreio, que irá nos 

ocupar em seguida. Uma lenda de solidariedade de raças oprimidas — o negro e o 

índio — é a lenda do Cambai ("rio do negrinho"), onde se reflete o senso de amizade e 

lealdade até à morte, um martírio solidário. Negro e índio cruzam seus caminhos 

também na lenda do Negrinho do Pastoreio como sabedoria e senso de justiça. 

 

II Parte: "O Negrinho do Pastoreio" 

 

Há inúmeras variantes da lenda22. "É a mais encantadora lenda do Rio Grande, 

e está associada ao ciclo do cavalo (pastoril) e quase todos os escritores regionalistas 

a trataram de uma maneira ou outra, mas a versão realmente bela é a de Simões 

Lopes Neto, no seu livro Contos Gauchescos e Lendas do Sul"23. "É a mais genuína 

lenda gaúcha"24, "a nossa lenda mais autêntica ou, como querem uns, a única 

realmente gaúcha"25. Vamos ler e comentar por partes, aqui, a versão de João Simões 

Lopes Neto, publicada no Correio Mercantil de Pelotas, em 26 de dezembro de 1906. 

É a versão mais bem elaborada, a mais autorizada e mais popularizada26. Incluo 

                                                           
21 Laytano, Opus cit., p. 269-270. Laytano resume também as lendas que seguem referidas no texto. 
22 Registrada por nomes conhecidos da literatura gaúcha, como Alfredo Varela, João Cezimbra 
Jacques, Apolinário Porto Alegre, Alcides Maia, Roque Calage e outros. 
23 L a y t a n o, Opus cit. p. 232. 
24 M o r o M a r i a n t e ,  Hélio, O Negro no folclore do Rio Grande do Sul, em Cultura afro-brasileira, 
Porto Alegre: EST/ICP, 1980. p. 30. 
25 L a y t a n o, opus cit., p. 265. Há, no entanto, indícios de dependência entre a lenda do Negrinho do 
Pastoreio e a lenda El quemadito, do pampa argentino. Conta-se aí de um negrinho inocente que acaba 
sendo posto na fogueira (alusão ao método de inquisição?). Faltam-nos, porém, melhores informações. 
De qualquer forma, é inegável que a estrutura da lenda emerge em outras narrativas, mas podemos 
considerar este fato uma indicação da sua raiz profundamente “antropológica”: vítimas expiatórias 
imoladas em favor da estabilidade social. 
26 Sobre a ligação da literatura com a tradição oral, veículo normal de transmissão de lendas através 
das gerações por seu estatuto mais popular, escreveu Coelho Neto a Simões Lopes a propósito do 
Negrinho do Pastoreio: "Já conversamos sobre a necessidade que, todos quantos nos interessamos 
pela tradição, temos de coligir as trovas e narrativas do velho tempo. Elas representam o sonho dos 
que passaram, são a bem dizer, o rastro das almas. Entendem muitos escritores que devem corrigir a 
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subtítulos e comentários para conduzir a interpretação da lenda. A linguagem é 

genuinamente gaúcha27.  

 

Introdução: época e personagens 

 

Naquele tempo os campos ainda eram abertos, não havia entre eles nem 

divisas nem cercas, somente nas volteadas se apanhava a gadaria xucra e os veados 

e as avestruzes corriam sem empecilhos. 

 Era uma vez um estancieiro, que tinha uma ponta de surrões cheios de onças 

e meias-doblas e mais muita prataria; porém era muito cauíla e muito mau, muito. 

Não dava pousada a ninguém, não emprestava um cavalo a um andante; no 

inverno o fogo da sua casa não fazia brasas; as geadas e o minuano podiam 

entanguir gente, que a sua porta não se abria; no verão a sombra dos seus umbus 

só abrigava os cachorros; e ninguém de fora bebia água das suas cacimbas. 

Mas também quando tinha serviço na estância, ninguém vinha de vontade 

dar-lhe um adjutório; e a campeirada folheira não gostava de conchavar-se com 

ele, porque o homem só dava para comer um churrasco de tourito magro, farinha 

grossa e erva-caúna e nem um naco de f u m o . . .  e tudo, debaixo de tanta 

somiticaria e choradeira, que parecia que era o seu próprio couro que ele estava 

lonqueando... 

Só para três viventes ele olhava nos olhos: era para o filho menino cargoso 

como uma mosca, para um baio cabos-negros, que era o seu parelheiro de 

confiança, e para um escravo, pequeno ainda, muito bonitinho e preto como carvão 

e a quem todos chamavam somente o Negrinho. A este não deram padrinhos nem 

nome; por isso o Negrinho se dizia afilhado da Virgem, Senhora Nossa, que é a 

madrinha de quem não a tem. 

Todas as madrugadas o Negrinho galopeava o parelheiro baio; depois 

conduzia os avios do chimarrão e à tarde sofria os maus-tratos do menino, que o 

                                                                                                                                                                                     

afabula-ção e a forma de tais relíquias tirando-lhe o caráter ingénuo, o sabor suave que elas trazem de 
origem. O meu amigo não incorreu em tal culpa — procedeu como o file celta que, chamado para 
referir aos do 'clã' as histórias d'antanho, dizia-as repetindo, com respeitosa observância da tradição, 
tal como as ouvira dos maiores. E o que, sobretudo, encanta no lindo raconto que me ofereceu, no qual 
transparece bem a alma do povo pastoral, é a simplicidade. — Lendo-a tive a impressão de a estar 
ouvindo contada, em tom lento, por uma dessas velhinhas que são as conservadoras de muito primor 
da poesia popular". Em S i m õ e s  L o p e s  N e t o ,  Contos gauchescos e lendas do sul, Porto Alegre: 
Globo, 1949, p. 327. Há inúmeras edições, inclusive de bolso. 
27 A linguagem exigiria um glossário, que não cabe no âmbito desse texto. O glossário pode ser 
encontrado no livro citado no final da nota precedente. 
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judiava e se ria. 

A lenda é situada no tempo dos campos sem cerca e da gadaria xucra, portanto 

nos primórdios do RS, num tempo de origem. O tom da narrativa supõe a passagem 

de tempo – o narrador está num tempo posterior aos acontecimentos que começa a 

contar - submetendo assim todo o tempo à luz de uma anterioridade mítica. Mais 

concretamente, a lenda contada nos tempos infernais das charqueadas faz voltar para 

"antes", para um tempo "fundante" onde não só há desgraça, mas também a graça 

faça sinal de sua presença. 

Os personagens são apresentados: um estancieiro avarento e mau, seu filho 

também "filialmente" mau, intrometido "como uma mosca", e o escravo, descrito 

como "pequeno ainda", "bonitinho e preto como carvão", chamado por "Negrinho": O 

negro está, assim, associado à inocência. Seu nome é "Negrinho", recobrindo assim e 

dando nome a todo negro sem nome, mas também porque "ninguém lhe deu nome", 

e nem "padrinho", o que faz supor que não seja batizado e não tenha laços familiares: 

Está "vazio de personalidade", disponível ao serviço de escravo e de pertença a outro, 

conforme o estatuto jurídico mesmo da escravidão segundo Aristóteles. Mas o 

Negrinho tem uma secreta e familiar ligação com Nossa Senhora, "madrinha de quem 

não a tem", segredo que vai desenvolver um papel decisivo no decorrer dos 

acontecimentos. O verdadeiro batismo e nome do Negrinho, sua personalidade e sua 

familiaridade, portanto, ficam escondidos aos olhos do estancieiro, são 

"transcendentes". O que poderia lembrar Is 49,lb: 

"O Senhor chamou-me ( . . . )  deu-me meu nome".  

A personalidade e missão do Negrinho terminarão por se revelar como 

derivadas de transcendência celeste. 

Acrescentado aos personagens, há o cavalo baio, bom de corrida, que o Negrinho 

galopeava em nome de seu senhor. Para o estancieiro só existem três viventes a quem 

"olhava nos olhos", portanto com quem se relacionava realmente: o filho, o Negrinho, o 

cavalo. Evidentemente, seu olhar iguala em seu interesse o escravo e o cavalo, como 

veremos. 

 

1ª. Cena: A perda, mal original. 

 

Um dia, depois de muitas negaças, o estancieiro atou carreira com seu 

vizinho. Este queria que a parada fosse para os pobres; o outro que não, 
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que não! que a parada devia ser do dono do cavalo que ganhasse. E 

trataram: o tiro era trinta quadras, a parada, mil onças de ouro. 

No dia aprazado, na cancha da carreira havia gente como em festa de 

santo grande. Entre os dois parelheiros a gauchada não sabia se decidir, 

tão perfeito era e bem lançado cada um dos animais. Do baio era fama 

que quando corria, corria tanto, que o vento assobiava-lhe nas crinas: 

tanto que só se ouvia o barulho, mas não se lhe viam as patas baterem no 

chão... E do mouro era voz que quanto mais cancha, mais aguente, e que 

desde a largada ele ia ser como um laço que se arrebenta... 

As parcerias abriram as guaiacas, e aí no mais já se apostavam aperos 

contra rebanhos e redomões contra lenços. 

— Pelo baio! Luz e doble!... 

— Pelo mouro! Doble e luz!. .. 

Os corredores fizeram as suas partidas à vontade e depois as obrigadas; 

e quando foi na última, fizeram ambos a sua senha e se convidaram. E 

amagando o corpo, de rebenque no ar, largaram, os parelheiros me-

neando cascos, que parecia uma tormenta...  

— Empate! Empate! gritavam os aficionados ao longo da cancha por 

onde passava a parelha veloz, compassada como numa colhera. 

— Valha-me a Virgem madrinha, Nossa Senhora!  gemia o Negrinho. Se 

o sete-léguas perde, o meu senhor me mata! Hip! Hip!  Hip!. . .  E baixava 

o rebenque, cobrindo a marca do baio. 

— Se o corta-vento ganhar é só para os pobres!. . . retrucava o outro 

corredor. Hip! Hip! 

E cerrava as esporas no mouro. 

Mas os fletes corriam, compassados como numa colhera. Quando foi na 

última quadra, o mouro vinha arrematado e o baio vinha aos tirões... 

mas sempre juntos, sempre emparelhados. 

E a duas braças da raia, quase em cima do laço, o baio assentou de 

supetão, pôs-se em pé e fez uma caravolta, de modo que deu ao mouro 

tempo mais que preciso para passar, ganhando de luz aberta! E o Negri-

nho, de em pêlo, agarrou-se como um ginetaço. 

— Foi mau jogo! gritava o estancieiro. 

— Mau jogo! secundavam os outros da sua parceria. 
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A gauchada estava dividida no julgamento da carreira; mais de um 

torena coçou o punho da adaga, mais de um desapresilhou a pistola, 

mais de um virou as esporas para o peito do pé. . .  Mas o juiz, que era um 

velho do tempo da guerra de Sepé-Tiarajú, era um juiz macanudo, que já 

tinha visto muito mundo. Abanando a cabeça branca sentenciou, para 

todos ouvirem: 

— Foi na lei! A carreira é de parada morta; perdeu o cavalo baio, ganhou 

o cavalo mouro. Quem perdeu, que pague. Eu perdi cem gateadas; quem 

as ganhou venha buscá-las. Foi na lei! 

Não havia o que alegar. Despeitado e furioso, o estancieiro pagou a 

parada, à vista de todos, atirando as mil onças de ouro sobre o poncho do 

seu contrário, estendido no chão. 

E foi um alegrão por aqueles pagos, porque logo o ganhador mandou 

distribuir tambeiros e leiteiras, cevados de baeta e baguais e deu o resto, 

de mota, ao pobrerio. Depois as carreiras seguiram com os changueiritos 

que havia. 

A perda da corrida será a fonte de todos os males para o Negrinho. Sua missão 

falhou, ele fracassou! Há dois detalhes a chamar a atenção neste fracasso: o vizinho 

do estancieiro é de bom coração, e quer uma "corrida beneficente" para os pobres, o 

que de fato aconteceu "e foi um alegrão". Mas o Negrinho, desgraçadamente, está a 

serviço do avarento, e deve se identificar com seus interesses. Assim, enquanto o 

outro corredor luta pelos pobres, o Negrinho luta por sobrevivência. O outro detalhe é 

sua invocação não ouvida: Nossa Senhora não o atende. Pelo contrário, a perda nos 

últimos metros é descrita como sem lógica depois de uma corrida toda empatada, o 

que faz pensar num "desígnio" ou algo absurdo, cuja interpretação fica em suspenso. 

 

2ª. Cena: O castigo, sofrimento inocente 

 

1º Quadro: 

 

O estancieiro retirou-se para a sua casa e veio pensando, pensando, 

calado, em todo o caminho. A cara dele vinha lisa, mas o coração vinha 

corcoveando como touro de banhado laçado a meia espalda... O trompaço 

das mil onças tinha-lhe arrebentado a alma. 
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E conforme apeou-se, da mesma vereda mandou amarrar o Negrinho 

pelos pulsos a um palanque e dar-lhe, dar-lhe uma surra de relho. 

Na madrugada saiu com ele e quando chegou no alto da coxilha falou 

assim: 

— Trinta quadras tinha a cancha da carreira que tu perdeste: trinta dias 

ficarás aqui pastoreando a minha tropilha de trinta tordilhos negros. . . O 

baio fica de piquete na soga e tu ficarás de estaca! 

O Negrinho começou a chorar, enquanto os cavalos iam pastando. 

Veio o sol, veio o vento, veio a chuva, veio a noite. O Negrinho, varado de 

fome e já sem força nas mãos, enleou a soga num pulso e deitou-se 

encostado a um cupim. 

Vieram então as corujas e fizeram roda, voando, paradas no ar, e todas 

olhavam-no com os olhos reluzentes, amarelos na escuridão. E uma piou 

e todas piaram, como rindo-se dele, paradas no ar, sem barulho nas asas. 

O Negrinho tremia, de medo... porém de repente pensou na sua madrinha 

Nossa Senhora e sossegou e dormiu. 

E dormiu. Era já tarde da noite, iam passando as estrelas; o Cruzeiro 

apareceu, subiu e passou; passaram as Três-Marias; a estrela-d'alva 

subiu. . .  Então vieram os guaraxains ladrões e farejaram o Negrinho e 

cortaram a guasca da soga. O baio, sentindo-se solto, rufou a galope, e 

toda a tropilha com ele, escaramuçando no escuro e desguaritando-se 

nas canhadas. 

O tropel acordou o Negrinho; os guaraxains fugiram, dando berros de 

escárneo. 

Os galos estavam cantando, mas nem o céu nem as barras do dia se 

enxergavam: era a cerração que tapava tudo. 

E assim o Negrinho perdeu o pastoreio. E chorou. 

 

2º Quadro:  

 

O menino maleva foi lá e veio dizer ao pai que os cavalos não estavam. O 

estancieiro mandou outra vez amarrar o Negrinho pelos pulsos a um 

palanque e dar-lhe, dar-lhe uma surra de relho. 

E quando era já noite fechada ordenou-lhe que fosse campear o perdido. 
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Rengueando, chorando e gemendo, o Negrinho pensou na sua madrinha 

Nossa Senhora e foi ao oratório da casa, tomou o coto de vela aceso em 

frente da imagem e saiu para o campo. 

Por coxilhas e canhadas, na beira dos lagoões, nos paradeiros e nas 

restingas, por onde o Negrinho ia passando, a vela benta ia pingando 

cera no chão: e de cada pingo nascia uma nova luz, e já eram tantas que 

clareavam tudo. O gado ficou deitado, os touros não escarvaram a 

terra e as manadas xucras não dispararam...  Quando os galos 

estavam cantando, como na véspera, os cavalos relincharam todos 

juntos. O Negrinho montou no baio e tocou por diante a tropilha, até a 

coxilha que o seu senhor lhe marcara. 

E assim o Negrinho achou o pastoreio. E se r iu . . .  

 

3º Qu adro:   

 

Gemendo, gemendo, o Negrinho deitou-se encostado ao cupim e no 

mesmo instante apagaram-se as luzes todas; e sonhando com a Virgem, 

sua madrinha, o Negrinho dormiu. E não apareceram nem as corujas 

agoureiras nem os guaraxains ladrões; porém pior do que os bichos 

maus, ao clarear o dia veio o menino, filho do estancieiro e enxotou os 

cavalos, que se dispersaram, disparando campo fora, retouçando e 

desguaritando-se nas canhadas. 

O tropel acordou o Negrinho e o menino maleva foi dizer ao seu pai que 

os cavalos não estavam l á . . .  

E assim o Negrinho perdeu o pastoreio. E chorou...  

 

A cena se subdivide em três quadros, o primeiro terminando com a acentuação 

do mal original, a perda: "E assim o Negrinho perdeu o pastoreio. E chorou". Começa 

com o estancieiro descarregando sua ira sobre o Negrinho. É a "vítima expiatória" que 

carrega as culpas, os males e a ira de outro. O Negrinho é, em seguida, "elevado" — 

usando a expressão joanina sobre a ambiguidade da cruz e que, além da serpente do 

deserto, tem no início do quarto canto do Servo (Is 52,13) um precedente importante. 

No alto da coxilha, juntamente com o cavalo, recebe o castigo correspondente à perda 

— trinta quadras — com trinta dias, trinta cavalos a cuidar: ". . .E tu ficarás de estaca". 
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O Negrinho fica assim "exposto". Sua "expositio" e "derelictio" crescentes começam 

diante da natureza, descrita não mais como um cosmos familiar, mas como um abismo 

de elementos terrificantes. Enfraquecido, sofre o assalto das intempéries e dos bichos 

noturnos. Mas tudo é superado pela lembrança da madrinha. E dorme. E isso vai lhe 

trazer sofrimentos em cascata: por obra dos bichos, perde o pastoreio no meio da 

cerração. Chora na visão de sua desgraça. De fato, delatado pelo filho do estancieiro, 

volta ao açoite. 

O segundo quadro aprofunda o drama, mas também a intervenção 

transcendente, celeste: O Negrinho deve encontrar o perdido, continuando o castigo 

compensatório, no meio da noite espessa. Mas sai com o coto de vela do altar da 

madrinha, que, de gota em gota, ilumina todo o "universo" campeiro por onde passa. 

Tudo fica no seu lugar, numa evocação de reconciliação dos elementos e bichos da 

natureza. Achados os cavalos, voltando ao lugar marcado, o Negrinho "se riu", num 

gesto de "vitória", brotado da experiência de salvação, antitético ao "chorou" de suas 

perdições.  

No terceiro quadro se retoma e se aprofunda ainda mais a tragédia do 

primeiro: enquanto dorme e sonha com a madrinha, não é mais a natureza, mas é a 

vez do "humano", do menino mau, "pior do que os bichos maus", aprofundar a 

condenação do Negrinho. Espantada a tropilha, o Negrinho perde mais uma vez. "E 

chorou". Há um aprofundamento trágico na repetição deste desfazer-se em lágrimas, 

como o Dominus flevit – “o Senhor chorou” - ante a visão de Jerusalém a quem viera 

servir e no entanto mataria o servidor (Lc 19,41). É a partir daqui, sobretudo, que a 

figura do Servo sofredor de Is 53 ganha cor – cor negra. 

 

3ª. Cena: A morte, kénosis do Negrinho 

 

O estancieiro mandou outra vez amarrar o Negrinho pelos pulsos, a um 

palanque e dar-lhe, dar-lhe uma surra de relho... dar-lhe até ele não 

mais chorar nem bulir, com as carnes recortadas, o sangue vivo 

escorrendo do corpo...  O Negrinho chamou pela Virgem sua madrinha e 

Senhora Nossa, deu um suspiro triste que chorou no ar como uma 

música, e pareceu que morreu... 

E como já era de noite e para não gastar a enxada em fazer uma cova, o 

estancieiro mandou atirar o corpo do Negrinho na panela de um 
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formigueiro, que era para as formigas devorarem-lhe a carne e o sangue 

e os ossos... E assanhou bem as formigas; e quando elas, raivosas, cobri-

ram todo o corpo do Negrinho e começaram a trincá-lo, é que então ele se 

foi embora, sem olhar para trás. 

Nessa noite o estancieiro sonhou que ele era ele mesmo, mil vezes, e que 

tinha mil filhos e mil negrinhos, mil cavalos baios e mil vezes mil onças 

de ouro.. .  e que tudo isto cabia folgado dentro de um formigueiro 

pequeno... 

Caiu a serenada silenciosa e molhou os pastos, as asas dos pássaros e a 

casca das frutas. 

Passou a noite de Deus e veio a manhã e o sol encoberto. 

E três dias houve cerração forte, e três noites o estancieiro teve o mesmo 

sonho. 

 

Por obra do menino “malévolo”, portanto “não inocente”, continuidade do pai, 

passando de geração em geração, descarregando sobre o escravo sua crueldade, o 

Negrinho é levado novamente ao palanque "até ele não mais chorar nem bulir, com as 

carnes recortadas, o sangue vivo escorrendo do corpo". Assim "Desfigurado e homem 

das dores, familiarizado com o sofrimento" (Is 53,3), o Negrinho chama por Nossa 

Senhora "num suspiro que chora no ar como uma música": Novamente, como na 

corrida — origem da imensa tragédia — o silêncio e a prece não escutada. Ele é como 

um "abandonado", podendo ser interpretado como um castigado por Deus, um 

desgraçado (cf. Is 53,5). Há, neste momento abissal de esvaziamento absoluto, nesta 

kénosis — usando uma expressão de Moltmann para a experiência trinitária da cruz 

— um "estraçaIhamento das relações" de madrinha e afilhado, um abismo de 

obscuridade e um abandono que perpassam história e transcendência, atingindo o 

mistério divino. A transcendência celeste fica assim envolvida, transpassada e, de 

certa forma, responsabilizada pela dor e pela tragédia do inocente. 

Já era noite: as imagens apocalípticas da escuridão permanecem, para os três 

dias seguintes, na forma de forte cerração, com a tropilha dispersa e com o Negrinho 

insepulto ou mal sepultado, entre formigas assanhadas. Assim "seu túmulo está com 

os malfeitores, se bem que não tivesse praticado violência" (Is 53,9). Certos tipos de 

formigueiros, nos campos gaúchos, podem, às vezes, superar um metro de altura. 

Estar sobre um formigueiro ainda pode significar, conforme a ambiguidade joanina, 
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estar "elevado", como a serpente no deserto e como Jesus na cruz. 

Nessa noite rompe-se qualquer relação do estancieiro para o Negrinho: foi-se 

"sem olhar para trás". Mas algo absolutamente novo, completamente ao avesso, 

começa a acontecer nessa noite. O terceiro parágrafo desta cena começa a desvendar 

o desígnio expiatório do sofrimento kenótico do escravo. Depois de descarregar até o 

fim sua ira pelas mil moedas de ouro perdidas, o avarento sonha por três noites 

seguidas com mil bens: os bens para os quais ele "olhava": mil filhos, mil negrinhos, 

mil cavalos baios, e finalmente a abundância superlativa, suprema felicidade para o 

avarento: mil vezes mil moedas. E tudo lhe advém do abismo intrigante, cavado por 

sua ira sobre o Negrinho: "tudo isto cabia folgado dentro de um formigueiro". Por 

três dias e três noites — um tempo bíblico entre morte e vida nova — se dá a gestação 

na obscuridade exterior e no sonho interior. Então, "no terceiro dia Javé salva o 

justo", conforme a interpretação intertestamentária da Escritura que daria linguagem 

para interpretar a ressurreição de Jesus. Tudo é consumado, pronto para a grande 

glorificação. O senhor abandonou o escravo, mas o escravo não abandonou o senhor, 

que sonha inquieto e, afinal, volta ao lugar. 

 

4ª. Cena: A glorificação 

 

A peonada bateu o campo, porém ninguém achou a tropilha e nem o 

rastro. 

Então o senhor foi ao formigueiro, para ver o que restava do corpo do 

escravo. 

Qual não foi o seu grande espanto, quando chegado perto, viu na boca do 

formigueiro o Negrinho de pé, com a pele lisa, perfeita, sacudindo de si as 

formigas que o cobriam ainda!...  O Negrinho, de pé, e ali ao lado, o 

cavalo baio e ali junto a tropilha dos trinta tordilhos.. . e fazendo-lhe 

frente, de guarda ao mesquinho, o estancieiro viu a madrinha dos que 

não a têm, viu a Virgem, Nossa Senhora, tão serena, pousada na terra, 

mas mostrando que estava no céu.. .  Quando tal viu, o senhor caiu de 

joelhos diante do escravo. 

E o Negrinho, sarado e risonho, pulando de em pêlo e sem rédeas, no 

baio, chupou o beiço e tocou a tropilha a galope. 

E assim o Negrinho pela última vez achou o pastoreio. E não chorou e 
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nem se riu. 

 

"Ver" é o verbo desta cena: O senhor voltou para "ver", ele que tinha ido 

embora sem olhar para trás, para quem antes ele olhava nos olhos com interesse de 

senhor. O que ele vê agora passou pela "ruptura" do seu antigo ver. Ele vê a glória: 

"viu" o Negrinho de pé, "sarado e risonho", com o baio e a tropilha. E coroando a 

cena, mostrando-se sem ambigüidade, "pousada na terra mas mostrando que 

estava no céu", a madrinha Nossa Senhora se interpõe protegendo o Negrinho. 

Desvela-se assim a esfera transcendente e celestial desde onde o Negrinho vive, 

com a aliança secreta agora manifestada. É a glorificação e a inversão das 

relações: "O senhor caiu de joelhos diante do escravo". 

O Negrinho achou o pastoreio — tudo está ali com ele — e desta vez, embora 

a glória seja narrada como "risonho e sarado", ele "nem chorou e nem se riu": A 

sua ação de achar o perdido que martirizou sua vida terrena está agora numa 

esfera absolutamente transcendente, sem a alternância — trágica dialética — de 

riso e choro, achar e perder. 

A glorificação começa aos olhos do seu próprio senhor, para o seu "grande 

espanto": "Exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele — tão 

desfigurado estava o seu aspecto e a sua forma não parecia a de um homem — 

assim agora nações numerosas ficarão estupefatas a seu respeito, reis 

permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas e ao 

tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido" (Is 52,14-15). 

 

5ª. Cena: Fama de santidade 

 

Correu no vizindário a nova do fadário e da triste morte do Negrinho, 

devorado na oanela do formigueiro. 

Porém logo, de perto e de longe, de todos os rumos do vento, começaram 

a vir notícias de um caso que parecia um milagre novo...  

E era, que os posteiros e os andantes, os que dormiam sob as palhas dos 

ranchos e os que dormiam na cama das macegas, os chasques que 

cortavam por atalhos e os tropeiros que vinham pelas estradas, mascates 

e carreteiros, todos davam notícia — da mesma hora — de ter visto passar, 

como levada em pastoreio, uma tropilha de tordilhos, tocada por um 
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Negrinho, gineteando de em pelo, em um cavalo baio!. .. 

Então, muitos acenderam velas e rezaram o Padre-nosso pela alma do 

judiado. Dai por diante, quando qualquer cristão perdia uma cousa, o que 

fosse, pela noite velha o Negrinho campeava e achava, mas só entregava a 

quem acendesse uma vela, cuja luz ele levava para pagar a do altar da sua 

madrinha, a Virgem, Nossa Senhora, que o remiu e salvou e deu-lhe uma 

tropilha, que ele conduz e pastoreia, sem ninguém ver. 

 

A glorificação alcança aqui sua estrutura de universalidade — o "universo 

campeiro" abrangido por toda classe de pessoas, todos testemunhando a mesma 

experiência de glória que se pôs em cena desde o formigueiro. Aliada à fama de 

santidade está a sua "missão". E esta se desenvolve segundo a estrutura terrena, "his-

tórica", da vida do Negrinho, que devia procurar e achar o perdido. Agora, porém, em 

condição celeste. Mas o Negrinho não se torna uma divindade: atende e socorre os 

que extraviam e perdem suas coisas como um "intercessor" e "mediador" que, em 

troca, espera que se acenda uma vela para sua madrinha — também conforme a 

estrutura terrena de sua relação com o transcendente celestial, ele que tinha acendido 

vela. E assim, ao levar a vela ao altar, ele está provocando, em sua intercessão, o 

clássico gesto de propiciação por outros — por "qualquer cristão" (leia-se "brancos"?) 

que perdem suas coisas. Ele foi o primeiro socorrido por Nossa Senhora, "que o remiu 

e o salvou" e lhe deu agora capacidade de remir e resgatar o que está perdido: "E 

deu-lhe uma tropilha, que ele conduz e pastoreia sem ninguém ver". É a capacidade 

de redenção abrindo-se à universalidade. 

 

6ª. Cena: Reconciliação Universal 

 

Todos os anos, durante três dias, o Negrinho desaparece: está metido em 

algum formigueiro grande, fazendo visita às formigas, suas amigas; a sua 

tropilha esparrama-se; e um aqui, outro por lá, os seus cavalos retouçam 

nas manadas das estâncias. Mas ao nascer do sol do terceiro dia, o baio 

relincha perto do seu ginete; o Negrinho monta-o e vai fazer a sua recolhida; 

é quando nas estâncias acontece a disparada das cavalhadas e a gente olha, 

olha, e não vê ninguém, nem na ponta, nem na culatra. 
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Numa repetição ritual — "litúrgica" — o Negrinho que pastoreia o "universo 

campeiro" retorna anualmente ao formigueiro, junto às "suas amigas": o instrumento 

de dilaceração tornou-se símbolo de toda reconciliação, como uma cruz transformada 

em gloriosa árvore de vida. Nesses três dias seus cavalos dispersam-se — perdem-se 

— junto a todos os outros perdidos humanos. Depois, "ao nascer do sol do terceiro 

dia" — o "dia da salvação" — recomeça a "recolhida" do mundo pastoril. Aqui a lenda 

se liga ao fenômeno das disparadas inexplicáveis nas estâncias, com um toque de 

interpretação “etiológica”, dando um significado transcendente a um fenômeno 

natural: É o Negrinho invisível que está passando e pastoreando, achando e 

recolocando tudo em ordem, resgatando o universo. 

 

7ª. Cena: Mediação  universal 

 

Desde então e ainda hoje, conduzindo o seu pastoreio, o Negrinho, 

sarado e risonho, cruza os campos, corta os macegais, bandeia as 

restingas, desponta os banhados, vara os arroios, sobe as coxilhas e 

desce às canha-das. 

O Negrinho anda sempre à procura dos objetos perdidos, pondo-os de 

jeito a serem achados pelos seus donos, quando estes acendem um coto 

de vela, cuja luz ele leva para o altar da Virgem Senhora Nossa, 

madrinha dos que não a têm. 

Quem perder suas prendas no campo, guarde esperança: junto de 

algum moirão ou sob os ramos das árvores, acenda uma vela para o 

Negrinho do pastoreio e vá lhe dizendo — Foi por aí que eu perdi . . .  

Foi por aí que eu perdi . . .  Foi por aí que eu perdi!. . .  

Se ele não achar. . .  ninguém mais. 

 

Numa repetição rítmica e sempre mais abrangente da ação intercessora e 

propiciatória do Negrinho, conclui-se com sua mediação universal. O rito de acender a 

vela no campo é acompanhado da "oração": "Foi por aí que eu perdi.. .".  A esperança 

está no Negrinho: ele está posto como mediador de resgate do perdido. Por isso, "se 

ele não acha. . . ninguém mais". 

O Negrinho está estabelecido como mediador e reconciliador exatamente 

segundo a estrutura pela qual ele sofreu e morreu inocentemente. A força de sua 



36 | Cordeiro de Deus: Festschrift  em homenagem a Luiz Carlos Susin 

mediação lhe foi dada por merecimento de seu sofrimento inocente, que se torna 

expiatório e substitutivo: uma vida, um sofrimento, uma morte, resgatada em seu 

sentido por estar agora em benefício de muitos, a começar pelo resgate de seu senhor 

que "caiu de joelhos diante do escravo". Isso poderia nos lembrar São Paulo no 

caminho de Damasco, que mais tarde confessa seu salvador "que me amou e se 

entregou a si mesmo por mim" (Gl 2,20). No entanto, será necessário distinguir 

figura e realidade. Aqui se trata de uma figura, e por isso convém continuar a 

aproximá-la do Servo de Javé: Uma vez tudo acontecido e revelado, chega-se à 

compreensão do desígnio salvador capaz de resgatar do sofrimento e morte, segundo 

a dinâmica do quarto cântico do Servo, lido a partir do desvelamento final do drama 

do Servo: 

Eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, 
as nossas dores que ele carregava. 
Nós o tínhamos como vítima do castigo, 
ferido por Deus e humilhado. 
Mas ele foi trespassado por causa das nossas 
transgressões, esmagado por força de nossas iniqüidades. 
O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu 
sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. 
Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, 
seguindo cada um o seu próprio caminho, 
e Javé fez cair sobre -ele 
a iniqüidade de todos nós ( . . . )  
Mas se ele oferece a sua vida como sacrifício 
pelo pecado, certamente verá uma descendência, 
prolongará os seus dias, 
e por meio dele o desígnio de Deus há de triunfar. 
Após o trabalho fatigante da sua alma 
ele verá a luz e se fartará. 
Pelo seu conhecimento, o justo, meu Servo, 
justificará a muitos 
e levará sobre si as suas transgressões. 
Eis por que lhe darei um quinhão entre as multidões; 
( . . . )  pois na verdade levou sobre si o pecado 
de muitos e pêlos transgressores fez intercessão (Is 53,4-12). 

 

 

III Parte: A "teologia" do Negrinho do Pastoreio 

 
A lenda do Negrinho do Pastoreio nos introduz num terreno delicado e 

complexo, o sofrimento inocente. É muito arriscado instrumentalizar e legitimar 

sofrimentos inocentes de forma monstruosa exatamente por encobrir a cruel realidade 

com uma capa de sacrifício religioso. É legítimo trazer esta lenda para o âmbito da 

teologia, sobretudo da teologia cristã? Que contribuição pode nossa lenda oferecer? 
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1. Figura e realidade 

 

O Negrinho é uma figura, como o Servo de Javé. Mas é uma figura carregada 

de realidade, saída da realidade e remetendo à realidade, como o Servo de Javé. Há 

amplo consenso entre exegetas sobre a referência do Servo de Javé a Israel em situação 

de esmagamento e exílio, seja coletivamente — o que parece mais provável — seja um 

representante histórico, como o profeta Jeremias28. Ora, teologia se faz a nível 

simbólico, narrativamente ou conceitualmente, e ganha sua relevância, como toda 

boa literatura, de sua capacidade de expressar e remeter à realidade, no caso, 

teologicamente significada. O Negrinho do Pastoreio penetrou a alma gaúcha porque 

possui esta capacidade de expressar a realidade. E está "teologicamente" significado. 

Há, desde o tempo em que "os campos ainda eram abertos", uma multidão de 

homens, mulheres e crianças negras, capturada em suas pátrias africanas e 

submetida ao serviço e ao arbítrio de seus senhores, votada ao sofrimento 

inocentemente, despersonalizada quanto a si mesma, e carregando substitutivamente 

o peso da vida e da morte de seus senhores. Essa é a dura realidade histórica da qual 

emerge e para a qual remete a figura religiosa do inocente Negrinho, como um 

clamor de interpretação e uma provocação a "cair de joelhos". 

O naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, ao passar por Pelotas, 

hospedou-se na casa de um charqueador luso e importante figura política da região, 

Antônio José Gonçalves Chaves, abolicionista por interesse econômico. E deixou dessa 

passagem uma dura observação:  

 
Há sempre na sala um pequeno negro de dez a doze anos, cuja função é ir chamar 
os outros escravos, servir água e prestar pequenos serviços caseiros. Não conheço 
criatura mais infeliz que essa criatura. Nunca se assenta, jamais sorri, em tempo 
algum brinca! Passa a vida tristemente encostado à parede e é frequentemente 
maltratado pelos filhos do dono. À noite chega-lhe o sono e, quando não há 
ninguém na sala, cai de joelhos para poder dormir. E não é esta casa a única que 
usa esse impiedoso sistema: ele é freqüente em outras29.  

 

À parte a forte semelhança entre realidade e figura, é necessário considerar o 

estado de "inocência" de toda a multidão de negros escravizados, provindos de 

diferentes etnias africanas, crianças e adultos, homens e mulheres, pessoas humanas 

                                                           
28 A bibliografia é abundante, mas basta indicarmos aqui uma obra ainda clássica, com sua própria 
bibliografia, para nos assegurarmos do consenso: Pé n n a, Angelo, Isaia (col. La Sacra Bibbia), Turim: 
Marietti, 1958. Uma leitura científica e ao mesmo tempo popular, levando em conta a configuração 
sobretudo coletiva do Servo: Me s te r s, Carlos, A missão do povo que sofre, Petrópolis: Vozes, 1981. 
29 Em M a e s t r i, Opus cit., p. 80. 
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que vivem uma situação não só sem culpa, mas lutando por articular uma consciência 

de causas-e-efeitos de seus sofrimentos absurdos. Pois seus sofrimentos estão na 

dependência do arbítrio de outros. 

Enfim, o Negrinho é todo negro escravo, assim como o estancieiro é toda 

classe dominante gaúcha, escravista, que desconsidera a humanidade do negro para 

possuí-lo a seu serviço, decidindo arbitrariamente sobre sua vida e sua morte. A lenda 

é um testemunho da paixão do negro em terras gaúchas. 

 

2.  Expiação substitutiva: a “contramão" do sofrimento 

 

O núcleo da narrativa, a meu ver, está na expiação até à expiração de modo 

substitutivo: viver, sofrer e morrer por outro, de modo redentor. Não é o caso, aqui, 

de aproximar do sofisticado horizonte jurídico romano e germânico em que a 

satisfação vicária se ligou à história da cristologia e da soteriologia. A teoria 

“anselmiana” da redenção – era necessário que o Filho de Deus assumisse a condição 

humana para dar a Deus o preço da redenção humana porque só um Deus poderia 

satisfazer a justiça a Deus e só a morte poderia satisfazer plenamente – na verdade 

justifica uma sociedade que sacraliza a dor e a morte de inocentes como “sacrifícios 

necessários” para a sacralidade que mantém esta mesma sociedade30. O cristianismo, 

nesse sentido, precisa andar no fio da navalha do sacrifício, como a Carta aos 

Hebreus.  O retorno à figura do Servo de Javé e a tentativa de compreender a nível 

originalmente antropológico — nas relações humanas — são mais iluminadores. E, 

finalmente, apesar da dura realidade sacrificial – aqui, no caso, dos escravos sob uma 

sociedade escravista – é necessário examinar se há uma brecha de saída do sistema de 

sacrifícios. É necessário começar pelo sentido perigoso do sofrimento.  

A questão última — e a mais árdua — da existência humana surge do abismo 

escavado pelo sofrimento, por todo sofrimento, desde a mais leve dor de dente ou 

sinal de envelhecimento — suficientemente acusadores da condição humana — até a 

morte. Pelo sofrimento há a experiência de escoamento de vida: é a linguagem e a 

lógica da morte. A luta pela vida obriga a lutar contra o sofrimento, a retê-lo para não 

contaminar e a afastá-lo para vencê-lo. Nessa luta entram as "explicações" do 

                                                           
30 Cf. O excelente livro de VARONE François, Esse Deus que dizem amar o sofrimento. Aparecida: 
Santuário, 2000. O livro é um diálogo bíblico e teológico com a teoria de René Girard sobre a função 
dos sacrifícios expiatórios nas sociedades antigas e modernas, desde os sacrifícios humanos até as 
taxas de juros.  
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sofrimento. 

Tentemos resumir a história das explicações do sofrimento em alguns níveis 

de resposta: 

 

2 .1 .  Sofrimento como efeito de culpa: 

 

 Quem põe a mão no fogo deverá suportar o sofrimento da queimadura. A 

culpa pode ser pessoal ou advinda por alguma estrutura hereditária a envolver a 

pessoa, como raciocinavam os amigos de Jó e os discípulos de Jesus diante do cego de 

nascença. A culpa estaria na raiz do sofrimento, de penas pela carência que a causa 

culposa gera – punição - ou sofrimento no esforço por recuperar e reequilibrar o que a 

culpa perdeu e desequilibrou. Essa resposta encontra no Novo Testamento também 

algum apoio: "O salário do pecado é a morte" (Rm 6,23). A origem do sofrimento está 

no sofredor, ou nos "seus" ou em algo ligado a ele. Esta é uma resposta monoteísta, 

sobretudo do Antigo Testamento, que não admite a origem do sofrimento em Deus e 

nem na natureza criada por Deus. O sofredor “deve”, em princípio, ser o culpado pelo 

sofrimento, passa de sofredor a culpado. Santo Agostinho é o representante dos que 

elaboraram a “culpa original”, o “pecado original” como explicação coletiva que 

coloca a causa do sofrimento sobre os ombros de todos os humanos desde os 

primórdios da humanidade31. 

O sofrimento como testemunha de culpa tem sua verdade: há, de fato, 

sofrimentos conseqüentes de causas culposas. Mas já no Antigo Testamento percebia-

se sua parcialidade ou até ideologia e blasfêmia diante de Deus, na contestação de Jó. 

 

2.2. Sofrimento como destino:  

 

A potência de um ou mais deuses sem piedade, a luta entre deuses ou espíritos 

disputando pelo homem, o dualismo maniqueísta entre dois princípios ou deuses — o 

bem e o mal — ou simplesmente o fatum que ultrapassa como desígnio e fatalidade, 

petrificando a existência humana, são as causas que estraçalham e levam o ser humano 

                                                           
31 A narrativa que deu fundamento para a doutrina do “pecado original” e a conseqüente punição 
abrangendo todos os sofrimentos humanos pode ser manipulada ideologicamente de forma trágica. 
Mas é, como toda narrativa mítica, passível de outra interpretação, mais “interpretadora” do que até 
aqui se fez. Cf. Um ensaio em SUSIN, Luiz Carlos, Sou eu, acaso, guarda do meu irmão? Uma nova 
hipótese teológica sobre o “pecado original”. In: Revista Eclesiástica Brasileira, nº 65, fasc. 257, 
janeiro de 2005, p.5-24.  
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à tragédia. O destino retira toda capacidade de luta para impor resignação. Assim 

exerciam a mais alta virtude da resignação diante do destino os estóicos. Esta 

interpretação altamente ideológica de caráter religioso foi combatida energicamente 

na Escritura: nada escapa à onipotência e aos desígnios do único Deus. 

 

2.3. Sofrimento inscrito na natureza:  

 

É a versão secularizada e moderna, da explicação do sofrimento como destino. 

Leibniz é o melhor representante desta explicação. A finitude e a corporeidade são, de 

per si, fontes do sofrimento humano. Ser é lutar e sofrer. O tempo, os desígnios de 

Deus no “melhor dos mundos possíveis” dariam uma solução “futura”, fazendo com 

que até os sofrimentos concorressem para um maior bem. É o sentido dialético da 

história que está também em Hegel. As ciências, de modo geral, não vão além desta 

nova forma de destino, seja para explicá-lo, adiá-lo, ou minorar o sentimento do 

sofrimento, amparando a limitação humana.  

A natureza, como a culpa, tem também sua verdade, mas esta explicação 

permanece impotente diante da questão radical e última que se levanta no sofrimento, 

sobretudo do sofrimento injusto e inocente. 

 

2.4. Sofrimento como amadurecimento:  

 

Não somente lutar para preservar-se no ser necessita esforço e capacidade de 

suportar a dor correspondente, mas "ser mais" e "ser melhor" é luta que exige 

heroicidade para abraçar sofrimentos correspondentes. Esses sofrimentos são 

exaltados pela pedagogia do aperfeiçoamento. Há tanto no Antigo como no Novo 

Testamento abundantes referências à pedagogia de Deus, que poda para produzir 

melhores frutos, castiga os que ele ama, repreende e avisa com sofrimentos quem dele 

se aproxima. A disponibilidade a Deus é disponibilidade a este sofrimento. A ideia de 

"castigo" aqui não tem mais a ver com culpa, mas com uma espécie de "amassamento" 

e de retorno doloroso ao "informe" pré-criacional para que daí Deus plasme nova forma, 

nova perfeição. Não há conversão e nem transformação sem este "castigo", esse 

retorno ao caos para surgir novo cosmos pessoal. 

Pode-se pensar este tipo de sofrimento também de forma secularizada, como 

inscrito nas leis de amadurecimento humano. Religiosa ou secularmente pensado, é 
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importante o deslocamento da "causa" que está no passado, para o "objetivo" que se 

situa no futuro. Esta explicação tem também a sua verdade. Mas o seu limite já era 

colocado por Jó ao quarto personagem, o amigo jovem, que tenta consolá-lo: De que 

adianta levar à perfeição se Deus mata? A morte vanifica o sábio tanto quanto o 

insensato, radicaliza o Eclesiastes. 

 

2.5. O enigma do sofrimento inocente:  

 

O impacto do sofrimento inocente está na experiência de seu absurdo 

ontológico: experiência de um efeito sem consciência nem de causas e nem de 

objetivos. Esta falta de consciência é que o torna "inocente". Há causas e objetivos 

que podem até ser conscientizados, mas o sofrimento pode cavar um abismo tal que 

atravessa qualquer causa ou objetivo, e conduz para além deles, em região obscura 

sobre a qual a consciência se debate sem ver, ou seja, se apaga. O caso de Jó é 

relativamente simples: Por sua límpida consciência de inocência quanto a culpas, Jó é 

imediatamente mergulhado no abismo do sofrimento absurdo e sem explicações. Ele 

não sabe as causas e nem os objetivos: é "inocente". 

Mas mesmo o sofrimento que começa na culpa pode desbordar a culpa e 

portar o culpado à inocência que jaz no fundo de todo sofrimento desproporcional. E 

de certa forma, todo sofrimento acaba sendo desproporcional. Por isso não se trata 

simplesmente de redenção da consciência, pois o sofrimento, portando para além da 

causa, da história ou do objetivo, não resgata mas "perde" a consciência, e 

exatamente por isso torna-se "inocência". Por isso, o sofrimento culpado é sempre 

insatisfatório, sem que se possa conhecer sua "proporcionalidade". Daqui as 

penitências e as vinganças também sempre insatisfatórias, sem resgatar o que se 

perdeu. E daqui o sofrimento inocente sempre "sem compensações": nada no mundo 

pode compensar ou reequilibrar as injustiças, as dores e as lágrimas que rompem 

com o mundo e com seus fundamentos. Enfim, ficando aquém ou além, o sofrimento, 

por si mesmo, é desequilibrante, abismante e sem se dar à claridade da consciência. 

O sofrimento inocente, pois, por sua estrutura mesma, salta abruptamente de 

nível, abandonando a pesquisa das causas ou objetivos para se voltar a alguém: Na 

inocência — sob a consciência — na perseguição obsessionante do sofrimento, levanta-

se a pergunta crucial: Quem está a perseguir? Quem está a agarrar? Quem está 

conduzindo para onde não se quer, para onde não se tem intenção e nem se sabe? 
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Quem quer este sofrimento, esta morte? Esta passagem do quid para o quis na 

origem do sofrimento não pode ser demonstrada, pois rompe a lógica e a claridade da 

consciência pelos mesmos sulcos do sofrimento inocente. Talvez, com pudor e de 

modo fragmentário, possa ser fenomenologicamente descrito: 

Há uma humilhação em todo sofrimento, porque faz inclinar a cabeça, faz 

comungar o húmus da terra e experimentar que sob seu indomável comando se volta 

para o pó e a cinza. Mas não há humilhação maior do que sofrer esta torsão sob o 

comando de alguém: alguém quer meu sofrimento, quer minha vida e quer minha 

morte. Não precisamos pensar logo em Deus. Há sofrimentos e mortes planejadas na 

vontade e na liberdade de outros. É um fato cotidiano, mas espantoso e 

absolutamente inintegrável. Por mais que seja digno de morte, o ser humano irrompe 

no sofrimento infligido por outro — e todo sofrimento humano acaba desbordando 

numa estrutura de relações interpessoais — com a confissão de sua inconformidade e 

inocência. Como o condenado à morte, em um teatro medieval, no momento de 

colocar o pescoço ao cepo, ao dizer sua última palavra, protesta contra esta suprema 

humilhação e desproporção: morrer sob o desejo e pelas mãos de outro. "Morrer sim, 

mas não assim". Pode-se objetar que ele, antes, também provocou esta absurda 

“desproporção”, e de forma ainda maior. Mas a solução permanece na mesma lógica, 

no mesmo círculo sem saída. 

É da estrutura mesma do sofrimento — de todo sofrimento, qualquer que seja 

— que o sofrimento mesmo tome aquele que sofre, retirando-lhe suas resistências, 

simbolizadas em última instância nas lágrimas que liquefazem qualquer dureza, 

conduzindo-o para este abismo e esta inocência onde surge o grito por alguém: Na 

aproximação da morte, só uma presença e uma palavra acima dela, sobre ela, mais 

forte do que ela, pode ainda manter contra sua dissolução e salvar do seu horror. Só 

alguém para além deste mundo rompido pelo sofrimento — e para além dos 

cúmplices da morte — pode responder. Mas, se não responde, não é seu silêncio 

mesmo o "perseguidor", a "causa", o "desígnio invisível"? É aqui que, para além do 

sofrimento, da causa, da culpa, do objetivo, e para além de qualquer algoz mundano, 

nessa entrega e nessa traição (traditio) à morte Deus mesmo entra em "causa", ou 

seja, na luta pela causa, ou sendo ele mesmo a causa, o primeiro e o mais "culpado". 

O sofrimento inocente acaba chamando por Deus na terrível sinceridade da questão e 

na espera de um resgate do que nada mais nesse mundo pode recompor, que só um 

Deus pode dar, como uma nova criação. 
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2.6. Do sofrimento inocente ao sofrimento expiatório:  

 

No abismo infinito escavado pelo sofrimento, porém, surge uma distância e 

uma nova "visão" do mundo, da história e dos seus atores, a começar pelos próprios 

algozes. Esta estranha visão é um estranho "poder", que não provém da vontade, da 

liberdade, das razões, da criatividade ou de projeto que a vítima pudesse "assumir". A 

vítima, vencida e impotente ontologicamente, "entregue" a seu assassino, mas 

arrastada para além dele pelo mistério profundo do sofrimento em que o assassino 

não pode ir, "pode ver seu algoz" como realmente é: Desde esta distância inviolável, 

pode ver a impotência de seu assassino e sua miséria humana. O perseguidor e 

assassino, por não alcançar a vítima nesse "além" para onde foi conduzida pelo 

sofrimento, permanece frustrado em sua vontade de violência, não pode mais 

violentar. Pois o paradoxo da violência consiste na vontade de tornar alguém um puro 

objeto em suas mãos, em seu poder — subjacente em todas as dominações e 

escravidões. Mas humilhar e dobrar alguém até se tornar objeto disponível, é algo que 

se faz aos olhos mesmos da vítima. Seria necessário, então, no instante supremo de 

triunfo, "matá-la viva" para que seja objeto e seja alguém ao mesmo tempo a 

reconhecer esta total objetivação. Pode-se retardar este "triunfo" retendo a vítima na 

tortura que o precede. Assim a violência é vontade de matar e de querer que a sua 

vítima viva. Mas quando o "triunfo" e a objetivação chegam, a vítima parte, está já 

além, deixando o assassino sozinho com seu objeto, sem que a vítima esteja aí para 

assistir a esta vitória impossível da violência. Ora, é precisamente este absurdo e esta 

impotência do perseguidor, do torturador, do assassino, que a vítima pode decifrar 

como miséria.  

Surge, então, na vítima — impotente ontologicamente diante da potência 

violentadora — uma potência ética que se irradia sobre a impotência ética e afinal 

ontológica do assassino. É o poder ético — e visão, consciência — que é a piedade, co-

miseração: Num mundo de violência, sua condição de vítima e sua in-condição de 

inocência portada além deste mundo rompido, tem o poder de romper o círculo 

perseverante e progressivamente violentador da violência. Rasgado e escavado pelo 

sofrimento, pode tornar-se corpo materno, ventre em dores para gerar de novo o 

mundo na piedade e na misericórdia. É nessa incondição original, "castigo" de quem 

está amassado no informe pré-criacional, que a vítima pode virar de questão a Deus 

em aliado de Deus para gerar de novo o mundo. Diferente do "castigo 
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aperfeiçoador", ainda ligado a si mesmo, trata-se aqui de "castigo materno", de 

tornar-se maternidade, ventre em gemidos voltados à gestação e ao parto de outro, 

plataforma de um mundo novo e redimido. 

Este salto de "ser-para-a-morte", onde o perseguidor se associa à morte, em 

"morte-para-o-outro" onde a vítima se associa à redenção, é salto por um poder não 

mundano e uma associação à transcendência articulada como ética, piedade e 

misericórdia. Aí se mostra que o desígnio de Deus não é de que haja sofrimento 

inocente a redimir pecados — um Deus sádico que estaria do lado do assassino — mas 

desígnio de se aliar à impotência ontológica da vítima, vencendo com poder ético, ou 

seja, como vitória do resgate da compaixão, da misericórdia, da piedade, invertendo a 

violência em paz. 

No quarto poema do Servo há uma associação ao desígnio de Javé. Na lenda 

do Negrinho há uma associação à madrinha, Nossa Senhora, que não só "o remiu e 

salvou", mas "deu-lhe uma tropilha" para uma nova missão de piedade e 

misericórdia. Na teologia cristã, finalmente, esta piedade que ultrapassa qualquer 

virtude ainda voluntarista e qualquer "poder" humano, é dom do Espírito Santo, e 

sua máxima realização se deu em Jesus "que, por um Espírito Eterno, se ofereceu a si 

mesmo a Deus como vítima" (Hb 9,14). 

O drama da expiação, antes de tudo, acolhe maternalmente o sofrimento 

provocado por outros. Como a mãe gestante que carrega e suporta (sofre) o filho. É 

ventre, seio, ombros, corpo-suporte, plataforma de um mundo. É reservatório e 

laboratório da piedade, onde o humano é acolhido em sua impureza e perversão, 

onde é retificado e santificado para ser devolvido à retidão, sem a tortuosidade da 

violência. Acolher a violência devolvendo o seu contrário exige uma resistência que já 

é divina, porque é resistência de suporte que carrega incondicionalmente os males e 

violências rompendo o círculo infernal de sua espiral de violações cada vez mais 

sofisticadas, absorvendo e "digerindo" em si sem devolver, mas, pelo metabolismo e 

pela síntese da piedade, devolver expiação. Este é o supremo serviço — verdadeiro 

“sacri-fício” — ao outro como resgate de sua humanidade e nova criação. 

O sofrimento desde-o-outro torna-se assim, no sacrifício de expiação, 

sofrimento para-o-outro, traumatismo por onde escorre a oferta, piedade que é 

abundância, "mais-valia" e transfert que o mundo não possui nem conhece. É poder 

que não é vantagem de dominação ou vingança às avessas, mas pati-entia – sub-

stância da paixão - e sustentação da gestação, maternidade na passio, paixão tecida 
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de piedade e misericórdia por quem provoca a paixão do sofrimento. A dor e o amor 

se convêm: a dor advinda de outro retorna elaborada como amor pelo outro mesmo, 

amor de misericórdia. Num mundo de dores não há amor sem abraçar a dor. 

Na expiação não há devolução de "algo" ou de algum sentimento, mas de si 

mesmo, de seu próprio corpo transformado em corpo materno, como auto-entrega e 

auto-sacrifício. É-se pura "substituição", no sentido etimológico da palavra: sub-

stituto, instituído para ser suporte e "médium", ou seja, mediação como meio-

ambiente, ecologia e habitação, ventre e mundo, ponto de apoio da nova realidade. 

 

2.7. O preço da expiação substitutiva:  

 

Estar na incondição da substituição expiatória, redentora e gestadora de um 

novo mundo, não é encontrar, como já assinalamos, uma compensação, um conforto, 

uma nobre vingança no re-equilíbrio. Estar aí é estar "abandonado", sem poder 

assumir propriamente esta estranha possibilidade: Não há recursos, não há chão a 

pisar, não há respostas, não há retorno. É sem consolação e pura dor. O verdadeiro 

preço, que torna infinitamente precioso — sem possibilidade de pagamentos — o 

sangue sacrificado, é a irreversível perda de si. É nessa perda, neste estraçalhamento, 

que há transformação em dom e piedade: per-dão, perda infinita como per-dão. Mas 

perdão com sabor de morte: Estar para os outros sem que outros estejam aí e 

retribuam ou reconheçam, absoluto amar-sem-ser-amado, inteiro vazio de si como 

vazio de ventre materno disponível para outro. Enfim, a expiação redime na perda — 

perdão— de quem expia. 

Trata-se de um drama humanamente impossível de ser levado até o fim. Este 

drama, porém, começa no serviço, qualquer serviço ao outro. Ser Servo é uma sub-

missão, missão substitutiva a respeito do outro, missão que está na raiz do nome de 

Javé: misericórdia, maternidade, libertação da violência no resgate e na 

transformação para um mundo novo. Ser Servo de Javé é estar aliado a esta missão. 

Este percurso descritivo, necessariamente fragmentário, foge à lógica e 

ultrapassa a justiça das medidas — realmente justa — do sangue da vítima que clama 

vingança — alguma recuperação — porque todo sangue é infinitamente precioso, 

pertence a Deus, desde o sangue do justo Abel. Este percurso, no entanto, encaminha 

para uma nova lógica, para além das justas medidas e para além das possibilidades 

somente humanas, para a presença e o testemunho divino. A minha tese, aqui voltada 



46 | Cordeiro de Deus: Festschrift  em homenagem a Luiz Carlos Susin 

para a vida e a morte do negro esmagado na escravidão e figurado na lenda do 

Negrinho do Pastoreio, é de que é uma possibilidade humana em aliança com o 

divino, aquém ainda da fé cristã ou bíblica. Onde tal acontece, há um transparente e 

ineludível testemunho da transcendência no humano, há santidade e possibilidade de 

redenção, de re-fundação de um mundo humano. A ex-piação é a passagem de um 

mundo de violência para um mundo de doação e de paz. 

Por trás da figura do Servo de Javé há a substituição — intercessão, expiação, 

mediação — de Israel e de seus grandes representantes históricos: Abraão (Gn 18,22-

32; 20,7), Moisés (Ex 32,1 Is), Samuel (ISm 7,5; 12,19), Amos (Am 7,2-6), e sobretudo 

Jeremias (Jr 11,14; 37,3; 2Mc 15,14). O Negrinho do Pastoreio testemunha a santidade 

redentora e expiatória de escravos anônimos para a história triunfante dos 

vencedores, lenda como um vestígio da realidade invisível dos que passam, “rastro 

das almas”, como o Negrinho, resgatando invisivelmente a dureza visível da história. 

Antropologicamente, o sofrimento inocente em benefício de outros pode ser 

visto como resposta equilibradora: Quem sofre sem causa tem em abundância o 

sofrimento com o qual o culpado está em falta. Esta é a base até jurídica da 

"satisfação vicária". É o injusto resgatado pelo justo, o pecador pelo inocente. Encon-

trar-se-ia, assim, resposta para um e para outro, para a impotência da auto-redenção 

e para a "sobra" do sofrimento inocente. Mas isso é insuficiente e termina por se 

tornar falso: É um "raciocínio" que toma como medida e questão de todo sofrimento 

a "culpa", e não sai do círculo culpa-sofrimento. Assim não faz real justiça nem ao 

inocente sacrificado, que não é recuperado nesse equilíbrio, e nem ao beneficiado 

porque é dom que, se acolhido, não provoca satisfação e acomodação que o 

dispensaria, mas desencadeia impulso à piedade e auto-sacrifício, ou melhor, “dom 

de si” como serviço a outros, como uma reação em cadeia, torsão e virada para um 

mundo novo. O sofrimento inocente, indomável no círculo fechado de sofrimento-

culpa, rompe e liberta para que todo sofrimento, afinal, se transcenda na redenção. 

Ora, a lenda do Negrinho do Pastoreio não pára nem na recuperação do Negrinho e 

nem na recuperação do senhor que "caiu de joelhos diante do escravo", mas vai 

adiante, criando novas relações, pretendendo inaugurar um universo novo de relações 

humanas nas suas cenas finais32.  

 

                                                           
32 Um ensaio de antropologia do Servo Sofredor de Javé mais aprofundado : Susin, Luiz Carlos, O 
homem messiânico — uma introdução ao pensamento de Emmanuel Lévinas, Porto Alegre: EST/Vozes, 
1984. Devo à fenomenologia de Lévinas a inspiração e as categorias para toda esta terceira parte. 
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3. A face materna de Deus 

 

O sofrimento e a morte como sacrifício expiatório, serviço de redenção, 

tornam-se, sem precisar de ulteriores provas, um "martírio", testemunho e glória da 

transcendência divina, mesmo que um Deus não seja pensado ou nomeado. A 

piedade, o perdão, a misericórdia são dons que não pertencem ao mundo, e o corpo 

transformado nesses dons é já "corpo celeste" ou — trazendo o anjo "mensageiro" de 

Deus mais para a terra e para a carne — é "corpo angélico", transparente e 

comunicador de transcendência celeste, carne feita logos, carne animada pela 

piedade desde além do humano, aliança com Deus. Lembrando a afirmação patrística 

de que o fim dos caminhos de Deus é o corpo, e de que “a carne é o eixo da salvação” 

— caro cardo salutis (Tertuliano) — Deus não se revela senão na epifania desse 

martírio tecido de piedade e misericórdia corporal. Antes mesmo de se dar à palavra 

ou à consciência profética, acontece esta gesta do servidor auto-entregue 

corpopralmente, temporalmente, à obra de redenção que possibilita a consciência e a 

palavra profética verdadeira e sem ideologização. Onde há este amor, aí está Deus 

inconfuso, e nada neste mundo poderia ocultar a luz, a glória, ou a palavra profética 

que brota desse amor sacrificado. 

Na visão glorificada de nosso Negrinho do Pastoreio, "o estancieiro viu a 

madrinha dos que não a têm, viu a Virgem, Nossa Senhora, tão serena, pousada na 

terra, mas mostrando que estava no céu": Exceto a "noite de Deus" descida sobre a 

morte do Negrinho, não há intervenções de Deus na lenda. Mas há dez referências à 

aliança do Negrinho com Nossa Senhora. Recorre, inclusive, a expressão — depois do 

silêncio e do abandono por parte da madrinha — de que ela "o remiu e salvou". À 

parte reflexões mais sofisticadas sobre ortodoxia, pode-se intuir algo muito precioso 

nessa substituição de Deus por Nossa Senhora: Num mundo de dominação masculina 

conformada ao machismo gaúcho — todos os personagens da lenda, individual e 

coletivamente, são masculinos — a intervenção divina corre por uma mediação 

claramente feminina, por uma proteção e aliança materna — a "madrinha dos que 

não a têm", único personagem feminino da lenda. 

Nossa Senhora se torna, nessa lenda, o modo de Deus contestar, por um lado, 

o sistema escravagista e ao mesmo tempo machista que, usando símbolos masculinos 

de Deus, de fato não tem Deus do seu lado. E, por outro lado, Deus se revela positi-

vamente diferente — "materno", como viemos insistindo — em favor de quem, nesse 
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mundo de senhores, foi excluído até dos símbolos divinos — de batismo, de nome e 

de padrinho. Nossa lenda é, também nesse detalhe, uma profecia religiosa, uma reve-

lação do nome materno — misericórdia — de Deus bíblico, e uma contestação de Deus 

ao sistema que o manipula. Ao mesmo tempo é uma aliança da missão universal do 

Negrinho à maternidade de quem "lhe deu a tropilha". Assim, na piedade do 

Negrinho por quem tem suas coisas perdidas — até suas vidas, seus amores, 

conforme a canção —, há o cuidado e a face materna de Deus.  

Se estiver aceita esta interpretação entre figura e realidade, devemos concluir 

coerentemente que, em nossa terra, os homens e mulheres de pele negra e rostos de 

traços negros, frequentemente cansados ainda por muito trabalho, na dura história 

de colonialismo, capitalismo e escravidão, revelam privilegiadamente — para 

surpresa e "pasmo das multidões e de reis à vista deles, tão desfigurados estavam" (cf. 

Is 52,14-15) — a face materna de Deus. Fraqueza e insensatez ou escândalo e loucura 

que são "poder de Deus e sabedoria de Deus" (lCor 1,25). 

 

Conclusão: A resistência do fundamento 

 

Nós nos referimos, na primeira parte, a diversas formas históricas de 

resistência do negro à escravidão. O fundamento da resistência está na insuprimível 

dignidade humana, na luta humana por uma vida humana digna do humanum, o 

absoluto mistério de cada humano, inviolável imagem de Deus. A resistência tem 

direito inclusive à vingança — "re-vindicação" e reequilíbrio da dignidade humana 

roubada nas mais diferentes formas de roubo. Os movimentos reivindicatórios têm 

legítimo direito a reclamar o que até agora foi negado. Igualmente tem direito natural 

à legítima defesa diante de todas as formas de ameaças e opressões.  

Mas há uma resistência que supera o humano, que pousa o pé absolutamente no 

divino: a resistência que, ultrapassando toda miséria humana através do sofrimento 

inocente, resiste — suporta — maternalmente, com uma forte paciência que exige 

uma energia transcendente, a piedade divina. 

Podemos, de modo apressado e impenitentemente superficial, confundir esta 

resistência com fraqueza e capitulação, sem sequer, como o estancieiro de nossa 

lenda, dar-nos conta de que nossa própria sustentação histórica e possibilidade de 

conversão estejam sobre aqueles que, no abismo da piedade e da misericórdia, 

pousados apenas na aliança silenciosa do divino, são fundamento de um mundo em 
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vias de redenção, "sarado e risonho". Não é fortuito o fato de que os negros escravos 

se tornavam, na maturidade de seus sofrimentos, Mãe Maria Conga, Pai Manoel, 

maternidade e paternidade que se alargavam sem fronteiras, para além de suas casas, 

perpassando todas as relações de afeto paciente e misericordioso, piedade capaz de 

resistir ao peso do universo. Aqui não se busca mais o fundamento da resistência, 

mas brilha a resistência do fundamento. 

É claro: o Negrinho não é, em si mesmo, um santo histórico. Não é 

propriamente a ele que vamos venerar e orar — ou diante dele "cair de joelhos" — 

senão na poesia e na canção onde ele apareceu e continua aparecendo "sarado e 

risonho". Mas é uma figura e um vestígio de santidade real de negros escravizados 

que saem do anonimato somente no pudor do nome coletivo "Negrinho do Pastoreio": 

É menos e mais do que história, é vestígio transparente como "reverso da história", da 

história triunfante, colonialista, escravizadora e assassina na lógica perversa dos 

vencedores. O Negrinho é possibilidade de uma história diferente, mais real e mais 

justa, que já tem capítulos inscritos nas vidas e mortes reais do "pobrerio", "Povo de 

Deus", ou seja, "afilhado da Virgem Senhora Nossa, que é a madrinha dos que não a 

têm". 



 

 

 

 

 



 

2. DE DOMINADORES A IRMÃOS: UM DIÁLOGO DA ECOTEOLOGIA 

COM J. RIECHMANN  ACERCA DA LIBERTAÇÃO ANIMAL 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-02 

 

Afonso Tadeu Murad1 

 

Nos inícios da Teologia da Libertação latino-americana, Juan Luis Segundo 

publicou “Libertação da Teologia”, cuja repercussão se dilatou no tempo (SEGUNDO, 

1978). Conforme o teólogo uruguaio, o que faz com que uma teologia seja libertadora 

não consiste em pronunciar discursos políticos libertários (embora isso também 

esteja presente), e sim libertar a fé cristã dos condicionamentos da má ideologia a 

serviço das classes dominantes. Ele estabelece, de forma didática, quatro passos que 

seriam indispensáveis para realizar tal intento libertador (SEGUNDO, 1978, p. 9-54, 

84-105). O ponto de partida do círculo hermenêutico teológico não seria a Bíblia nem 

a teologia, mas a prática social. Essa se relaciona com uma visão de mundo, que 

condiciona, (possibilitando e/ou interditando) as perguntas teológicas. Rompe-se o 

círculo vicioso de uma teologia meramente legitimadora do status quo quando se 

decide eticamente pelo bem e se empenha por um mundo melhor. A interpretação 

começa com uma experiência e uma opção da parte do investigador. Toda 

hermenêutica leva consigo uma parcialidade consciente ou inconsciente, mesmo 

quando pretenda ser neutra (SEGUNDO, 1978, p. 32)  

É preciso vencer as resistências à mudança, que se refugiam sob argumentos 

de pretensa “neutralidade científica da teologia”, ou na defesa de uma universalidade 

abstrata e inconsistente. Então, chegar às raízes humanas profundas, que abarcam 

atitudes de valor e de influências universais 

. 

Uma teologia libertadora é necessariamente uma teologia histórica, apoiada em 
perguntas que surgem do presente, e não arrastando perguntas metafísicas ou 
universais passadas, de geração em geração, por tradição [...]. Somente uma 
comunidade cristã com grande sensibilidade histórica pode proporcionar a base 
para tal teologia libertadora. [Assim] a atenção aos sinais dos tempos como 
critério da teologia constitui a linha demarcatória entre uma teologia 
conservadora e acadêmica e uma teologia da libertação (SEGUNDO, 1978, p. 46).     

                                                           
1 Doutor em Teologia pela Pontificia Universitas Gregoriana (1992), Especialista em Gestão e 
Marketing, pela Fundação Dom Cabral (2006) e Comunicação Social na Universidade São Francisco. 
Professor do ISTA e do PPG em Teologia da FAJE. País de Origem: Brasil. E-mail: 
amurad@marista.edu.br 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-02


52 | Cordeiro de Deus: Festschrift  em homenagem a Luiz Carlos Susin 

Conforme nosso autor, o segundo passo do círculo hermenêutico libertador 

consiste na suspeita ideológica, ou seja, questionar o atual estado das coisas, duvidar 

que a realidade não é como as aparências e a cultura fazem crer. No seu âmbito de 

atuação, o teólogo exercita a suspeita ideológica sobre as formulações de fé correntes. 

Identifica como os mecanismos sociais, ocultos à consciência, moldaram certos 

aspectos da pastoral e da teologia, tirando-as de sua base revelada e colocando-as a 

serviço de interesses sociais espúrios. Nesse momento, o teólogo recorre às ciências 

humanas para ajudá-lo a compreender como ideias e atitudes estão relacionadas a 

estruturas sociais e mecanismos culturais. Tal perspectiva corresponde em parte ao 

que Libanio (1987) denomina “mediação hermenêutica pré-teológica”. 

O terceiro e o quarto passos do círculo hermenêutico consistem em purificar e 

reelaborar o discurso teológico. Inicialmente, identificam-se os elementos espúrios, 

as más ideologias. A seguir, consciente do desejo de fazer uma interpretação 

libertadora, faz-se uma (nova) hermenêutica, fundada na Palavra de Deus e na 

Tradição Eclesial. Tal abertura para a (re)leitura da Bíblia proporciona um conversão 

existencial, epistemológica e pastoral.  

Existe uma interdependência entre a interpretação sempre renovada da Bíblia 

e as novas perguntas suscitadas pela prática histórica. O círculo hermenêutico da 

libertação da teologia contrapõe-se a uma lógica auto-justificadora e fechada sobre si 

mesma. Renuncia à interpretação literal e à superficialidade. Embora toda leitura 

comporte um inevitável enfoque seletivo, a interpretação libertadora não seleciona 

textos libertadores, fazendo a Escritura dizer aquilo que já se espera. Antes, fundada 

no próprio Deus revelante, constitui um processo educativo, de aprender a aprender, 

que acompanha o ritmo de evolução da humanidade. Anos mais tarde, na inusitada 

obra “O dogma que liberta” (SEGUNDO, 1991), ele afirmará que até os dogmas 

cristãos, que soam como “verdades congeladas”, são um momento do processo de 

deutero-aprendizagem e contribuem para este movimento interminável de busca 

conjunto da verdade plena, como plataforma para reelaboração de “dados 

transcendentes” da fé antropológica e religiosa. 

A ecoteologia latino-americana, sobretudo a partir da inestimável contribuição 

de Leonardo Boff, realiza continuamente o “círculo hermenêutico da libertação da 

teologia”, propugnado por Juan Luis Segundo. Na clássica obra “Ecologia, grito da 

Terra, grito dos pobres” (BOFF, 2004), Leonardo mostra os limites do 

antropocentrismo moderno e consegue articular, de forma admirável, o horizonte 
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libertário social da Teologia da Libertação com as novas questões suscitadas pela 

emergente consciência ecológica.  

E o mundo não se detém. Novas questões, suscitadas pela prática histórica, 

estimulam a teologia a avançar, fazer novas perguntas e buscar respostas. Uma delas, 

objeto do nosso trabalho, é a relação dos seres humanos com os animais na 

sociedade contemporânea. Como interlocutor privilegiado, para exercitar a “suspeita 

ideológica”, enquanto mediação hermenêutica pré-teológica, tomaremos o filósofo e 

ativista socioambiental Jorge Riechmann. Nascido em Madrid, o autor apresenta um 

perfil polifacético: poeta, tradutor de literatura francesa e alemã, matemático, 

filósofo, ecologista e cientista político. É professor titular de filosofia moral na 

Universidade autônoma de Barcelona. Atuou como membro do Conselho do 

Greenpeace da Espanha entre 2002 e 2006. Participa de movimentos sociais e 

ambientais como Ecologistas en Acción. Colabora na Sociedad Española de 

Agricultura Ecológica. Desde fevereiro de 2015 é membro do Conselho Cidadão do 

Movimento Podemos, no município de Madrid. Averso ao mundo religioso, 

Riechmann se autodefine como um pensador que adota “uma ontologia materialista, 

realista e evolucionista”. 

Pouco conhecido no Brasil, Riechmann tem uma vasta produção, na qual se 

entrelaçam a filosofia, a sociologia e a ecologia. Dentre suas obras destaca-se o 

“pentateuco ecossocial”, composto de: Gente que no quiere viajar a Marte 

(RIECHMANN, 2004), Un mundo vulnerable (RIECHMANN, 2005a, 2ed), Todos los 

animales somos hermanos (RIECHMANN, 2005b), Biomímesis (RIECHMANN, 

2006) e La habitación de Pascal (RIECHMANN, 2009), todos publicados pela 

Editora Los Libros de la Catarata, de Madrid. Segundo o autor, este conjunto visa 

contribuir para a tarefa ético-política de conter a hybris das sociedades industriais. 

Na filosofia, como em outros saberes, geralmente o ponto de partida determina em 

grande parte o resultado da pesquisa. E neste momento histórico, é necessário um 

ponto de partida mais realista. Considerar não somente a racionalidade e a 

linguagem, mas também acentuar a corporeidade, a vulnerabilidade, a sociabilidade e 

a dependência do ecossistema. Na ética, a decisão depende da percepção. O primeiro 

passo para transformar a realidade consiste em aprender a vê-la com novo olhar, e 

mostrá-la aos demais sob esta luz (RIECHMANN, 2005b, p. 22-23). É notória a 

semelhança com a postura de Juan Luis Segundo em “Libertação da Teologia”. 

O livro “Todos los animales somos Hermanos. Ensayos sobre el lugar de los 
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animales en las sociedades industrializadas” (2005b) constitui um verdadeiro 

compêndio sobre o tema. Convém descortinar o conteúdo geral da obra.  

O capítulo 1 versa sobre “animais humanos e não humanos em um contexto 

evolutivo”. Nele se diz que a espécie humana seria uma entre muitas, com algumas 

propriedades emergentes, mas sem constituir uma realidade separada dos outros 

animais superiores (RIECHMANN, 2005b, p.36). O capítulo 2 exemplifica o 

parentesco dos seres humanos com os primatas, sobretudo chipanzés e bonobos, 

servindo-se de pesquisas de etólogos e outros cientistas. Daí se infere, no capítulo 3, 

as razões para incluir os animais na comunidade moral. Já no capítulo 4 Riechmann 

propositalmente se distancia do tema central da obra (os animais), ao refletir sobre as 

capacidades essenciais de qualquer ser vivente. Parece alinhar-se ao biocentrismo 

radical, ao sustentar que  

 
todos os organismos vivos – desde a bactéria até o ser humano – tem 
necessidades, interesses e um bem próprio. Para cada um deles podem ser 
definidas condições de sobrevivência, saúde e desenvolvimento de suas 
capacidades. Não é necessário que um organismo possua capacidade de sentir 
(ter um sistema nervoso desenvolvido), nem muito menos consciência e 
autoconsciência, para ter necessidades ou interesses (e ser portanto, suscetível de 
florescimento). (RIECHMANN,2005b, p. 93).  

 

No capítulo 5 se coloca o conhecido tema da Biodiversidade e as razões para 

defender a conservação das espécies vivas. Na sequência, Riechmann desenvolve no 

capítulo 6 o que ele denomina “Três princípios básicos da Justiça Ecológica”. 

Portanto, os capítulos 4 a 6 traçam um quadro geral onde se insere o tema dos 

animais: florescimento dos seres vivos, preservação da biodiversidade e justiça 

ecológica. Já nos três capítulos seguintes Riechmann traz problemas concretos 

resultantes da instrumentalização dos animais: experimentação (cap.7), consumo de 

carne e pecuária industrial (cap.8), e xenotransplantes (cap.9). Os dois capítulos 

seguintes são cruciais para a temática central do livro: a complexidade do conceito de 

pessoa e sua possível aplicação para os animais (cap. 10), a dimensão ética e jurídica 

dos “direitos dos animais” (cap. 11). O capítulo 12, conclusivo, trata dos animais 

domésticos e se encerra com algumas “considerações finais”. Três anexos completam 

a obra: breve bibliografia, uma coletânea de pensadores acerca da dignidade e do 

direito dos animais, desde Descartes até filósofos e escritores contemporâneos, “notas 

sobre direitos morais e direitos legais” e ‘a respeito da noção de valor”. 

Nosso trabalho teórico consistirá em: (1) apresentar elementos significativos 
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desta obra de Riechmann, (2) confrontá-la com a reflexão da encíclica Laudato Si 

acerca do antropocentrismo, (3) mostrar a contribuição de Ética e Teologia da 

Libertação Animal (SUSIN; ZAMPIERI, 2015), e (4) esboçar umas conclusões 

abertas e perspectivas para a ecoteologia latino-americana, no diálogo com 

Riechmann. 

 

1 Todos os animais somos irmãos – o pensamento de Riechmann 

 

Inicialmente, retomaremos de forma resumida a justificativa de Riechmann 

para incluir os animais na comunidade moral humana, já apresentada na 

comunicação escrita “Até que ponto somos irmãos dos animais? Diálogo filosófico-

teológico com Jorge Riechmann” (MURAD, 2015). 

Riechmann denomina como “animais” preferencialmente os seres vivos 

vertebrados. Para efeito de comparação, toma os mamíferos que, no processo 

evolutivo, estão mais próximos ao humano, como Chimpanzés, Golfinhos e Bonobos2. 

Ele assume alguns postulados da visão zoocêntrica3. Segundo ele, como é pouco 

viável assumir simultaneamente a causa de todos os viventes, “defendo uma 

graduação da proteção, de acordo com o conjunto de capacidades/necessidades do 

ser vivo em questão, pondo os mamíferos e as aves em primeiro lugar” 

(RIECHMANN, 2005b, p.252). 

 

1.1 Semelhanças que nos aproximam 

 

Riechmann debilita a tese do “abismo ontológico4”, do “esplêndido 

isolamento” entre os humanos e os outros seres, a partir da comparação com duas 

espécies concretas: chimpanzés e golfinhos.  O autor utiliza os seguintes argumentos 

(RIECHMANN, 2005b, p. 53-56): 

                                                           
2 Chimpanzés menos corpulentos, que habitam no sul do rio congo, marcados por complexa vida 
social. 
3 Em sentido ético, a posição zoocêntrica ou sensocêntrica caracteriza-se pelo reconhecimento de que 
os animais possuem “uma individualidade diferenciada, sensível e inteligente”. Em sentido 
epistemológico, o zoocentrismo visa superar o antropocentrismo, colocando todos os animais, 
principalmente os mamíferos como foco de interesse primordial. 
4 Ideia já defendida pelo pensador inglês Henry Stephens Salt, na obra “Os direitos dos animais”, em 
1892: “temos que rejeitar a antiga ideia do abismo que separa os animais dos homens. E admitir que 
um vínculo comum de humanidade une a todos os seres vivos em uma fraternidade universal” (citado 
em RIECHMANN, 2005, p.237). 
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- Segundo os etólogos5, a cultura não é um traço exclusivo da espécie humana. 

Existem culturas animais nos chimpanzés e bonobos, mas não “aceleração cultural”, 

como acontece conosco.  

- O uso de ferramentas não é especificamente humano. Os chimpanzés utilizam 

ferramentas para uma série de atividades, tais como: romper alimentos sólidos, 

examinar objetos desconhecidos, espantar insetos, cavar, recolher água, limpar o 

corpo. Somente o ser humano os superam. 

- Os grandes símios6 compartilham conosco: vida em comunidade, vínculos 

emocionais, memória e sentido do tempo (passado, presente, futuro). 

- O uso de sistemas de comunicação complexos não é exclusivo do ser humano. 

Primatas socializados entre humanos desenvolvem: caráter simbólico e convencional, 

intencionalidade em situações sociais, mensagens proposicionais, capacidade 

metafórica e referência a fatos que não estão presentes. 

O primatólogo Sabater Pi (1992) aponta várias capacidades comportamentais 

comuns ao chimpanzé e ao humano: (a) autoreconhecimento frente ao espelho, 

consciência do eu, noção de morte; (b) comunicação a nível emocional, proposicional 

e simbólica; (c) atividade cooperativa (caça em comum e distribuição dos alimentos 

entre os adultos), (d) relações familiares estáveis e duradouras a nível de mãe, filhos e 

netos; relações sexuais não promíscuas, rejeição do incesto primário, (e) certa 

sensibilidade estética (RIECHMANN, 2005b, p.56). 

Então, conclui Riechmann, não se justifica a exclusão dos chimpanzés e outros 

grandes símios do círculo dos seres dignos de consideração moral (RIECHMANN, 

2005b, p.57). E os golfinhos? Esses apresentam vida social rica e complexa. Habitam 

em grupos, comunicam-se de diversas maneiras. Mostram afetos, emoções e paixões, 

realizam cálculos e dirigem suas ações para fins, participam deliberadamente em 

jogos e outras atividades sociais. Tomam a maioria de suas decisões por consenso 

dentro do grupo. Suas notáveis habilidades comunicativas possibilitam também 

comunicação com os humanos (RIECHMANN, 2005b, p. 57-58). 

Do ponto de vista evolutivo, vários sentimentos e habilidades cognitivas 

subjacentes à moralidade humana existiam antes que surgisse a nossa espécie. O 

primatólogo Frans de Waal (1997) identificou tendências e capacidades proto-morais 

                                                           
5 Etologia é considerado aqui como um ramo da biologia, que se ocupa do estudo comparado do 
comportamento animal. 
6 Qualquer primata da subordem dos antropóides, que tem focinho reduzido e olhos em posição 
frontal. 
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em várias espécies, sem as quais seria difícil imaginar a moralidade humana. Então, 

os outros animais não possuem uma moralidade como os humanos, mas apresentam 

várias habilidades morais relevantes. Portanto, no que diz respeito à racionalidade e à 

moralidade, não haveria somente uma linha divisória entre os humanos e outras 

espécies inteligentes, mas também uma escala ou espectro (RIECHMANN, 2005b, p. 

58-59). 

Os animais não são agentes morais, mas somente pacientes morais. Isso não 

impede que sejam tratados como fins em si mesmos. A principal razão consiste em 

que os animais, sobretudo os mamíferos superiores, são sencientes. Aqui reside o 

núcleo do argumento zoocêntrico utilitarista, delineado por Krebs (1993), que segue 

Salt (1999) e Singer (2013). Tais autores elegem a capacidade de sentir como critério 

moralmente relevante, no lugar da razão, da linguagem ou da liberdade.  

Resumidamente, são estes os argumentos usados pelo nosso autor em defesa 

dos animais, a partir da categoria “senciência” (RIECHMANN, 2005b, p. 68-69):  

- Critérios aplicados para atribuir capacidade sensitiva aos seres humanos aplicam-se 

também aos animais. Os mamíferos tem sistema nervoso do mesmo tipo que o nosso. 

Mamíferos (e aves) sentem prazer e dor. Portanto, são sencientes7. 

- Nas sensações está implícito um momento de valoração positiva ou negativa. Por 

isso, para os seres sencientes, haveria distintos graus de qualidade de vida subjetiva. 

Seu existir pode ser melhor ou pior, para eles mesmos. Eles tem interesse por uma 

“buena vida”8. 

- O ser humano vive moralmente quando se importa com a “vida boa” dos outros. 

Ora, os animais podem ter uma “vida má” ou “vida boa”. Excluí-los do universo moral 

seria um especismo, que guarda analogia com formas de discriminação contra os 

humanos, como o sexismo ou racismo. 

- Somente vive moralmente quem concede a mesma importância à boa vida de todos 

os seres sencientes. Os animais são dignos de consideração moral por si mesmos e 

temos deveres morais para com eles. 

Em segundo lugar, Riechmann serve-se do argumento dos casos marginais. 

                                                           
7 Em espanhol: sintientes. Atribui-se ao filósofo inglês Jeremy Bentham a criação deste termo, no final 
do século XIX. Sua difusão se deve à Peter SINGER, Libertação animal, 2013 (1ª edição em 1975). 
8 Riechmann usa a expressão “buena vida”, que literalmente seria traduzida por “boa vida” ou “vida 
boa”. No entanto, em português predomina um sentido pejorativo para tal expressão. Se diz que 
alguém goza de “boa vida” quando não assume responsabilidades e desfruta de privilégios às custas 
dos outros. Talvez seria melhor traduzir por “vida digna” ou “vida com qualidade”. Para evitar estes 
equívocos, manteve-se no texto a expressão original, em espanhol. 
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Considera que há seres humanos que carecem de certas habilidades e capacidades 

linguísticas, emocionais, intelectuais e sensomotoras, a ponto de se encontrarem num 

nível semelhante a outros animais superiores, como os bebês e aqueles que tem 

graves deficiências mentais. Mesmo não apresentando as características plenas do 

humano ideal e adulto, eles merecem respeito e consideração (RIECHMANN, 2005b, 

p. 70) 

Para Kant, que neste sentido representa a doutrina filosófica tradicional no 

ocidente, somente os seres humanos são fins em si mesmos, e portanto, merecem 

consideração moral própria. Mas, segundo Riechmann, “os animais são igualmente 

fins em si mesmos. Tem seu próprio bem e nunca deveriam ser tratados como meros 

instrumentos” (RIECHMANN, 2005b, p. 67). Seria então eticamente injustificável o 

antropocentrismo excludente que prevaleceu em nossa tradição filosófica. Como 

responder a Kant, para quem a racionalidade/liberdade é o valor constitutivo e o 

traço diferencial do ser humano enquanto tal? Ora, a razão prática, é o diferencial não 

do homem enquanto tal, e sim da pessoa. Tanto bebês quanto chimpanzés possuem 

elevadas capacidades, e devem ser respeitados. Assim, aceita-se o argumento 

zoocêntrico, mantendo o marco das categorias morais de Kant (RIECHMANN, 

2005b, p.70). 

 

1.2 Ampliar a comunidade ética 

 

Em terceiro lugar, justifica-se a defesa dos animais a partir do princípio 

humano da empatia, ou seja, a virtude moral de se colocar no lugar do outro, 

sobretudo o que está em situação vulnerável. “Uma situação extraordinariamente 

reveladora da qualidade moral de uma pessoa é aquele na qual pode exercer poder 

sobre os seres mais fracos do que ela” (RIECHMANN, 2005b, p. 31).  Esta chave vale 

para a relação com o terceiro mundo e o mundo natural não humano (espécies vivas, 

seus integrantes individuais, o conjunto da biosfera).  

 
A capacidade de nos colocar imaginativamente no lugar do outro (sobretudo 
quando esse é vulnerável e sofredor) é um pressuposto da vida moral em geral, e 
também uma condição prévia para o desenvolvimento de outras capacidades 
morais (RIECHMANN, 2005b, p. 71).  

  
Tal ética da compaixão ou da simpatia/empatia deve se estender aos animais e 

às futuras gerações humanas. 
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Argumenta-se que se pode matar os animais, pois eles são criaturas do 

presente. Não disporiam de orientação projetiva e teleológica, orientada para o 

futuro, como os humanos. No entanto, alguns animais superiores tem um sentido de 

temporalidade, com recordações e expectativas, embora sejam mais simples e 

imediatas do que os humanos. Ora, e se tal morte atenta contra a “buena vida” deles, 

privando-os do cumprimento de suas potencialidades específicas? (RIECHMANN, 

2005b, p. 72) 

O respeito pelos animais implicaria a obrigação de não se alimentar deles e 

adotar o vegetarianismo? Riechmann não se posiciona de forma unívoca a esse 

respeito. Mas afirma:  

 

é moralmente inaceitável a criação de animais em condições que suponham dores 
agudas ou duradouras, mutilações físicas ou danos emocionais, medo, 
isolamento, grave limitação de movimentos, frustação permanente de 
comportamentos instintivos (RIECHMANN, 2005b, p.72).   

 

Seria permitido criar e matar animais, se necessário. Mas nunca torturá-los ou 

degradá-los. Por outro lado, no capítulo 8, Riechmann apresenta uma série de 

argumentos para restringir o consumo de carne e de proteína animal, tais como: o 

grande impacto negativo da pecuária intensiva sobre o planeta; o comércio injusto 

que retira do terceiro mundo grande quantidade de grãos e de peixe; as dietas 

vegetariana  e mediterrânea9 como viáveis e justas, num mundo finito. Além disso, o 

modelo atual é moralmente inaceitável, pois não pode ser universalizável. A pecuária 

intensiva submete os animais a uma vida lamentável e cheia de sofrimentos. Em que 

condições então seria moralmente lícito (embora não recomendável) o consumo de 

carne? Somente no caso de animais que tenham sido sacrificados de forma indolor, 

depois de haver vivido uma vida digna e rica de experiências agradáveis” 

(RIECHMANN, 2005b, p. 164-171.174). 

Riechmann sustenta que a mudança de visão com relação aos animais, 

sobretudo os mamíferos, traz consigo um novo momento para a humanidade, a 

“ilustração da ilustração10”. Isso leva a ampliar a noção de direito e a dilatar a 

comunidade ética. 

                                                           
9 Dieta equilibrada, com reduzida utilização de carne vermelha, na qual se conjugam: alimentos frescos 
in natura (não processados), peixe, frutas, legumes, castanhas, grãos integrais, azeite de oliva, 
laticínios e dose moderada de vinho.  
10 A palavra alemã “Aufkärung” é traduzida em espanhol como “ilustración”. Já em português se utiliza 
“iluminismo”, ou também “ilustração”, adotada aqui. 
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A primeira ilustração “afirma que (os humanos) são iguais em dignidade, em 

direitos, em tudo o que se refere à sua participação na vida pública; que todos são 

igualmente merecedores de respeito” (RIECHMANN, 2005b, p. 73). As diferenças 

não devem impedir que todos tenham os mesmos direitos na vida política, social e 

econômica. A segunda ilustração amplia esta convicção, estendendo-a aos animais.  

Isso não significa que os animais devam ser tratados como os humanos. 

Riechmann sustenta que  

 
o princípio básico da igualdade não requer um tratamento igual ou idêntico, e sim 
uma consideração igual (dos interesses em jogo). Igual consideração para seres 
diferentes pode conduzir a distintos tratamentos e direitos diferentes 
(RIECHMANN, 2005b, Nota 39, p. 83).  

 

Tratar aos semelhantes como semelhantes e aos diferentes como diferentes 

implicará abster de causar sofrimento desnecessário aos animais. Mas não a 

considerá-los como se fossem humanos, pois existem diferenças relevantes. Os 

direitos nunca serão os mesmos. Por exemplo, não se concedem aos outros animais 

direito de expressão ou liberdade de voto. Os direitos potencialmente reconhecíveis a 

um ser vivo dependem de suas características próprias (RIECHMANN, 2005b, p. 74-

75). 

A “a ilustração da ilustração”, manifesta o parentesco que nos vincula com 

todos os seres vivos, e mais estreitamente, com os animais superiores. Enfatiza-se 

mais o que nos une, e não o que nos separa. Se a 1ª ilustração buscava a paz entre os 

humanos, em meio a conflitos, essa visa a paz com a Natureza não humana. A 2ª 

ilustração sublinha “que todos os seres vivos temos uma origem comum (evolutiva), 

que todos pertencemos à mesma natureza, e que a biosfera é o espaço comum vital de 

todos nós” (RIECHMANN, 2005b, p.74). A igualdade humana se amplia para a 

igualdade senciente, considerando as diferenças. Nas palavras de Riechmann: 

 
defendo um critério material de justiça baseado nas capacidades sensoriais, 
emocionais e intelectuais típicas das diferentes classes de animais, frente a outros 
possíveis critérios, particularmente frente ao especismo, que traça uma divisão 
injustificada entre nossa própria espécie e todas as outras (RIECHMANN, 2005b, 
p. 74). 

 

Em síntese, ilustrar a ilustração leva a ampliar os limites da comunidade 

moral, até incluir nela os animais. Enquanto pacientes morais, esses seriam 

considerados não instrumentalmente, mas como fins em si mesmo, como sujeitos de 



Afonso Tadeu Murad | 61 
 

dignidade e objetos de respeito.  

 
Em sentido estrito, somente as pessoas integram a comunidade moral, devido às 
suas elevadas capacidades (autoconsciência, linguagem articulada, racionalidade, 
autonomia, etc). No entanto, há boas razões para incluir nesta comunidade os 
seres vivos não-pessoas, que possuem interesses. Eles não devem ser 
considerados como meras coisas, sem significação moral. Integrariam a 
comunidade moral, em sentido amplo. Assim, fariam parte da comunidade moral 
tanto os agentes quanto os pacientes morais (RIECHMANN, 2005b, p. 76). Pois  
O que converte os animais em nossos próximos, o que os faz merecedores do 
respeito básico não é a capacidade intelectual ou a excelência no raciocínio 
prático, mas sim a capacidade de sofrer e ter prazer, de ter uma “buena vida”, e a 
confraternidade emocional que sentimos por eles (RIECHMANN, 2005b, p. 78). 

 

Tal ampliação da comunidade ética, incluindo os animais, não implica 

responsabilidades mútuas, como aconteceu na primeira ilustração. Porque? A 

responsabilidade é algo especificamente humano; constitui atributo de seres 

racionais e livres. 

Nosso autor tira daí algumas consequências éticas, que constituiriam um 

consenso de todos os defensores dos animais (RIECHMANN, 2005b, p. 77): (a) Os 

seres humanos e pelo menos os animais superiores são sencientes. Por isso, possuem 

interesses e merecem consideração moral; (b) Deve-se minimizar o dano e o 

sofrimento dos seres sencientes; (c) Isso não significa que todos os sencientes sejam 

iguais, nem que todas as vidas tenham o mesmo valor, nem que a vida seja o valor 

supremo”; (d) Não se deve sacrificar animais em vários âmbitos da atividade humana 

(como para obtenção de peles, fabricação de cosméticos, experimentações científicas 

e xenotransplantes). 

 

2 Pessoas, animais e direitos 

 

Postular a inclusão dos animais na comunidade ética humana, enquanto 

pacientes morais, conduz a outras perguntas: se a humanidade é constituída por 

pessoas, até que ponto o são os animais? É justificável aplicar aos animais, do ponto 

de vista ético e jurídico, a categoria de “direitos”? 

 

2.1 Quase pessoas 

 

Riechmann põe uma questão fundamental para a defesa dos animais, do ponto 

de vista da ética: o que ou quem pode ser titular de um direito? Segundo ele, a 
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resposta depende do conceito de direito, e dos pressupostos normativos e fáticos 

adicionais. Dado que esse conceito é polissêmico, as decisões que o envolvem não 

alcançam consentimento de todos. Por exemplo: se direito é entendido como 

potestade, um poder que o titular do direito tem de aplicar ou não, então somente os 

seres capazes de livre escolha poderiam ser titulares de direitos. Mas se 

compreendemos os direitos como uma liberdade garantida por proibições de 

interferência por parte de terceiros, então o titular de direito poderia ser, em 

princípio, qualquer ser vivo, assim como o são os sujeitos coletivos (RIECHMANN, 

2005b, p. 201). A escolha de determinados critérios delimita a abrangência dos 

direitos, para seres humanos e animais. Assim: 

- A capacidade de sofrer (ou a capacidade de sentir). Este critério converte a maioria 

dos animais em potenciais titulares de direitos. Mas excluiria os seres humanos em 

coma profundo. 

- A capacidade de possuir interesses. Neste caso, incluiríamos, além dos animais, 

entidades como o embrião ou o feto humano, e talvez as árvores e as plantas. 

- A razão e a livre escolha. Com tal critério seriam contemplados a maioria dos seres 

humanos e alguns animais superiores, mas estariam fora os bebês e os que 

apresentam alto grau de retardamento mental. 

- A linguagem. Ou seja, os seres dotados de competência comunicativa, como o 

domínio dos universais constitutivos do diálogo. Aí estariam compreendidos os 

humanos e alguns animais superiores, como os chipanzés. 

Segundo N. Bobbio (1991, p. 115), houve uma evolução no conceito de direito. 

Inicialmente, se aplicava somente ao ser humano individual, à pessoa. Depois, a 

sujeitos coletivos, até abranger a totalidade da humanidade e as futuras gerações. 

Agora se estende a titulares diferentes dos humanos. 

Ora, os sujeitos morais (as pessoas, em sentido estrito) devem ser sujeitos de 

direitos, mas nem todos os sujeitos de direitos são sujeitos morais. No âmbito 

humano, por exemplo, podem ser sujeitos morais entidades coletivas, como 

fundações, empresas ou o Estado. O que está em jogo é o conteúdo que se atribui aos 

conceitos de “pessoa” e “ser humano”. 

  O ser humano vem ao mundo com determinado genoma, marcado em cada 

uma de suas células. É provido de um aparato sensorial próprio. Está preparado 

geneticamente para aprender uma linguagem articulada. No entanto, o fator cultural 

é mais importante do que o determinado geneticamente. A plasticidade cultural 
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constitui traço singular da natureza humana. O mais importante para o direito e a 

moral são as condições estruturais da vida em sociedade, e não as características 

biológicas (RIECHMANN, 2005b, nota 6, p. 214). 

Uma das vias mais transitadas para a fundamentação dos direitos humanos é a 

das necessidades básicas. Argumenta-se que todos os seres humanos são 

semelhantes em certos traços gerais de sua constituição psicossomática. As 

necessidades básicas, que dizem respeito a todos, são consideradas como 

universalmente valiosas. Daí, elas dão lugar a exigências morais para toda a 

humanidade, que se positivam em direitos humanos fundamentais. No entanto, a 

ética e a filosofia jurídica devem ir além, e considerar que não somos em primeiro 

lugar “seres de necessidades”, e sim seres biossociais com certa natureza biológica, 

situados em contextos concretos (RIECHMANN, 2005b, p. 203-204). 

A partir desses pressupostos, Riechmann estabelece uma distinção - original e 

polêmica - para fundamentar a dignidade dos animais superiores não humanos: 

pessoas e quase pessoas. 

Boécio, no começo do século VI elabora o conceito de pessoa como “substância 

individual de natureza racional”. Na filosofia moderna, Kant concebe a pessoa 

essencialmente como agente moral racional e autônomo. Mas, segundo o nosso autor, 

o conceito de pessoa não é coextensivo com o de ser humano (RIECHMANN, 2005b, 

p. 204). Para isso, recorre a dois pensadores. Conforme Apel (1985, p.380), todos os 

seres capazes de comunicação linguística devem ser reconhecidos como pessoas, 

dado que em todas as suas ações e expressões são interlocutores virtuais. 

Já para o utilitarista Peter Singer (2013), uma pessoa, no sentido de ser 

racional e autoconsciente, não é o mesmo que um membro da espécie animal Homo 

Sapiens. Um feto, um ser humano gravemente retardado, um recém nascido, todos 

esses são membros da espécie humana. Mas não tem consciência de si, nem sentido 

de futuro, nem a capacidade de relacionar-se com outros. Portanto, não seriam 

pessoas. 

E qual é a posição de Riechmann? 

 
Também eu adotarei uma distinção semelhante entre organismo humano (todo 
membro da espécie animal Homo Sapiens) e pessoa como agente moral [...]. Se 
uma pessoa é um agente moral dotado de seus atributos típicos (vale dizer: é um 
ser racional, livre, consciente e responsável de seus atos), então somente alguns 
seres humanos serão pessoas (os adultos “normais”). E haverá humanos que não 
serão pessoas no sentido estrito (as crianças pequenas, o doente em coma 
profundo, etc). (RIECHMANN, 2005b, p. 205-206) 
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  Então, quase pessoas seriam “aqueles animais superiores que carecem total ou 

parcialmente de alguns traços definidores da pessoa como agente moral 

(racionalidade, autonomia moral, autoconsciência, responsabilidade pelos próprios 

atos) por padecer algum tipo de incapacidade básica, transitória ou não” 

(RIECHMANN, 2005b, p. 206). Transitório: incapacidade básica da criança pequena, 

do humano em coma reversível. Não transitório: o chipanzé, o humano com 

síndrome de Down, o ancião com doença degenerativa irreversível. 

Tal conceito apresenta limites imprecisos, o que não significa ausência de 

fronteira. Classificam-se como quase pessoas aqueles seres humanos que não são 

pessoas em sentido moral e também os animais cujas capacidades sensoriais, 

emocionais e intelectuais se assemelham aos casos-limite do humano. 

Concretamente: os primatas superiores, como gorilas, orangotangos, baleias e 

golfinhos. E há uma zona de penumbra, onde estariam os cachorros, porcos e coelhos. 

 

2.2 Direitos das quase pessoas  

 

O conceito de quase-pessoa parece extravagante ou ofensivo, mas ele visa 

abarcar tanto aos humanos deficientes quanto aos animais superiores. Então, parece 

plausível tratar de igual modo a seres que tem capacidade sensoriais e intelectuais 

semelhantes. “Este é o princípio moral fundamental que justifica uma extensão da 

comunidade de iguais além dos limites de nossa espécie” (RIECHMANN, 2005b, p. 

207). 

 Riechmann não aceita que os humanos em situações limite, em que faltam 

certas habilidades e capacidades (linguísticas, emocionais, intelectuais, 

sensomotoras) dos “normais” continuariam sendo pessoas em potencial, mas não 

agentes morais atuais. Para o nosso autor, esses se encontram no mesmo nível (ou até 

abaixo) de certos animais superiores. Um exemplo ilustrativo: os gorilas e outros 

primatas, quando se socializam entre seres humanos, chegam a alcançar as 

capacidades das crianças normais, de três ou quatro anos de idade. Então, adota-se o 

seguinte princípio: 

 
As capacidades sensoriais, intelectuais e emocionais de um ser vivo são 
moralmente relevantes; e não o é sua pertença a uma raça, uma linhagem, uma 
nação ou uma espécie determinada (RIECHMANN, 2005b, p. 208). 
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J. Fletcher (1979) identifica 15 atributos da personalidade humana: 

inteligência mínima, autoconsciência, auto-controle, sentido de tempo, sentido de 

futuro, sentido do passado, capacidade para relacionar-se com outros, preocupação e 

cuidado pelos outros, comunicação, controle da existência, curiosidade, mudança e 

capacidade para a mudança, equilíbrio de razão e sentimentos, idiossincrasia e 

atividade do neocortex (FLETCHER, 1979, p. 12-1611). 

Na nossa tradição cultural, a autoconsciência recebeu atenção especial. Para 

Kant*, o fato do ser humano ser capaz de representar o seu “eu” o distingue de todos 

os demais seres que vivem sobre a terra. Graças a isto, o homem é uma pessoa. Ora, 

diz Riechmann, se o humano é pessoa em virtude de sua autoconsciência, os outros 

primatas também o são. Esses possuem os 15 atributos enumerados por Fletcher, em 

diferentes graus. 

 Assim, conclui ele, pessoas em sentido estrito são agentes morais que podem 

ter direitos e deveres. Já as quase-pessoas podem ter direitos, mas não deveres. Pois 

não são agentes morais nem podem ser moralmente responsáveis de seus atos, nem 

imputáveis em direito. Tanto as pessoas quanto as quase-pessoas12 podem ser 

titulares de direito. Em particular, os animais superiores (RIECHMANN, 2005b, p. 

209). 

As quase-pessoas são seres vivos possuidores de interesse. Portanto, tem um 

bem próprio objetivamente determinável. Mas não podem dar seu consentimento, 

devido a uma  incapacidade básica, transitória ou não. Como colocar esta questão, em 

benefício dos animais? Riechmann recorre então ao conceito de “Paternalismo ético 

justificado” de Manuel Atienza. A expressão não tem conotação negativa. Trata-se de 

uma conduta com o fim de obter um bem para indivíduo ou comunidade, sem contar 

com a aceitação deles. O paternalismo eticamente justificado somente se aplica para 

seres cuja autonomia moral e outras capacidades relevantes estejam seriamente 

debilitadas. Por isso, é apropriado para o tratamento em relação aos animais 

(RIECHMANN, 2005b, p. 210). Nossas ações com respeito aos animais não contam 

com o consentimento deles, pois não são pessoas, no sentido de agentes morais. 

Podemos e devemos exercer para eles um paternalismo ético, se buscarmos o seu 

bem objetivo. 

                                                           
11 Ver um quadro sintético de James Leonard Park, Personhood bibliography, que compara os 
conceitos de pessoalidade e pessoa, para a bioética, em dez diferentes autores, (PARK, 2013). 
12 Nosso autor usa a expressão “quase persona” sem aspas, hífen ou grafia em itálico. 
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A noção de quase pessoa encontra resistências não somente no âmbito da 

filosofia, mas também nas ciências jurídicas. A maior parte da doutrina iusfilosófica 

tradicional considera pessoa como coextensivo de ser humano. A título de exemplo, 

Riechmann cita: 

 
Há uma qualidade ou circunstância que se manifesta em todos os homens: a 
dignidade, uma especial excelência que afeta a toda pessoa humana precisamente 
pelo fato de ser pessoa, conceito este que transcende infinitamente, na ordem 
valorativa, a mera noção de indivíduo (GARRIDO; GALIANO, 1989, p. 155).  

 
Segundo esta visão, todo homem é pessoa, e a pessoa, e nada mais que a 

pessoa, é sujeito de direitos. Riechmann acusa que tal argumento está contaminado 

pelo especismo. Pois incorre em especismo “quem cria diferenças injustificadas entre 

as espécies ou se aproveita de diferenças irrelevantes entre elas”. Afinal, quais 

diferenças fáticas tem relevância moral? A noção de “dignidade”, tal como a concebe 

o pensamento especista, não parece ter nada a ver com os fatos. Confere-se aos 

membros de nossa espécie um prêmio incondicional, sem levar em conta os 

merecimentos. 

 
A dignidade não é algo que se possui por pertencer a uma espécie zoológica. 
Depende da inserção em certas tradições culturais e numa vida moral: há seres 
humanos com dignidade e outros que carecem dela (RIECHMANN, 2005b, p. 
212). 

 

No direito se distingue a capacidade jurídica da capacidade de agir. Um menor 

de idade pode herdar bens, mas não é capaz de decidir sobre eles. De forma 

semelhante, os outros animais superiores tem direitos, embora não sejam capazes de 

decidir sobre eles. 

As ideias de Riechmann dilatam o horizonte para repensar nossa relação com 

os animais. Mas também apresentam alguns problemas, aos quais brevemente 

faremos menção. 

(1) A noção de quase pessoa, cunhada por Riechmann, visa combater o especismo, 

indo além da simplificação adotada por Peter Singer, que considera os (outros) 

animais superiores como pessoas, pois além de serem sencientes, possuem certo grau 

de racionalidade e autoconsciência. No entanto, a equiparação dos primatas aos 

bebês carece de fundamento científico. A neurociência tem mostrado como os bebês 

realizam sinapses múltiplas e tem uma capacidade de aprendizagem rápida. Afirmar 

que haja semelhanças com bonobos, chimpanzés e golfinhos, mesmo que seja 
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provisoriamente, em nome de uma igualdade fundamental, parece desconhecer os 

mistérios insondáveis do cérebro humano, do qual a pesquisa recente descortinou 

uma ínfima parte. 

(2) O fato de enfatizar as semelhanças entre a nossa espécie e de outros primatas é 

fundamental para trazer à tona o parentesco que nos une, compreender o ser humano 

no processo evolutivo e superar os mitos do “abismo intransponível” e do “esplêndido 

isolamento”, que fundamentam atitudes de dominação e instrumentalização dos 

animais. De outro lado, simplesmente abandonar a convicção da dignidade da pessoa 

humana, em favor da formação de uma “comunidade de iguais” com os outros 

animais, apresenta riscos, tanto teóricos quanto práticos. Por exemplo, os quinze 

atributos de “pessoalidade humana”, propostos por Fletcher, podem ser aplicados 

univocamente aos outros primatas? Até que ponto as diferenças consideradas “de 

grau” são também qualitativas? Afirmar as diferenças significa legitimar a dominação 

dos humanos sobre os outros animais? 

(3) Para combater o especismo, tão entranhado na nossa cultura ocidental moderna, 

Riechmann e outros autores evitam atribuir ao ser humano uma superioridade em 

relação às outras espécies. E o fazem corretamente. Mas não tem escrúpulos em 

classificar alguns primatas como “superiores” a outros seres sencientes. Parece-nos 

que o caminho adequado não consiste em negar a superioridade. E sim, sustentar que 

tal situação não pode justificar ideologicamente a manipulação, a destruição, a 

violência e a exterminação das outras espécies, bem como a degeneração da 

comunidade de vida do planeta. 

(4) O próprio Riechmann, no capítulo 11 e no  anexo 2 de sua obra (RIECHMANN, 

2005b, p. 257-326), apresenta a posição de diferentes correntes do pensamento e 

explica em que sentido podemos defender “direitos” para os animais. Enfatiza a 

dignidade dos animais, como seres vivos sencientes e de outras características 

semelhantes aos humanos. Mas ressalta que o fundamental, para nós, consiste na 

responsabilidade e no dever de cuidar deles. Apesar das fragilidades da categoria 

quase pessoa, Riechmann fornece chaves de leitura originais, para avançar a reflexão. 

Na perspectiva de teologia, dizemos que os animais são um “outro”, que merece ser 

amado e respeitado. 
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2.3 A dimensão jurídica dos direitos dos animais 

 

Segundo Riechmann, pode-se sustentar a legitimidade e a conveniência de 

atribuir alguns direitos aos animais. Já existem em muitos países normas que 

proíbem violência e manipulação contra determinadas espécies. No começo, elas 

eram antropocêntricas. Não visavam o bem dos animais, e sim dos humanos. A 

seguir, elaboraram-se leis para proteger os animais selvagens da crueldade. E hoje 

estamos num momento de transição para uma ética que reconhece: uma “vida buena” 

para os animais é algo bom em si mesmo.  

A legislação de vários países considera os animais como “bens” (e não seres 

sujeitos de uma vida) e bens não podem ter direitos. Mas alguns passos foram dados. 

A lei sueca sobre as fazendas e granjas concede aos animais o direito de pastar e se 

proíbe o sistema de confinamento, que prejudica o animal, levado por imperativos de 

eficiência e produtividade econômica. O governo britânico decidiu que os grandes 

símios não podem ser utilizados para pesquisa. A comunidade europeia, pelo tratado 

de Amsterdam, reconhece os animais como seres senciente capazes de sentir medo e 

dor, e de desfrutar. A Áustria proibiu o confinamento de galinhas em gaiolas 

pequenas e o uso de animais silvestres nos circos. 

Riechmann serve-se da reflexão de Kelsen (1991, p. 140-142) para 

fundamentar os eventuais “direitos dos animais” e como ele os entende. Kelsen nega 

que a categoria “direitos” seja essencial para a ciência jurídica. Tratar-se-ia antes de 

um conceito auxiliar. A situação de fato designada como “direito” seria a obrigação do 

outro(s). Assim, o dado primário não é o direito subjetivo, e sim a norma. Para ele, 

alguém é sujeito porque está sujeito a uma obrigação jurídica. Assim, seríamos a rigor 

portadores de deveres, e não tanto sujeito de direitos. Assim os “sujeitos de direitos” 

se estenderiam a seres distintos dos humanos, como animais, árvores, rios ou 

ecossistemas, pois temos deveres para com eles. Seria então insuficiente o argumento 

de que os outros seres não podem reivindicar tais direitos, pois o acento recai na 

nossa obrigação (RIECHMANN, 2005b, p. 221-222). 

A linguagem dos direitos é individualista e somente tem sentido pleno quando 

se aplica a seres individuais com certas necessidades e interesses. Somente aos seres 

capazes de possuir interesses podem ser titulares de direitos. Poderíamos aplicar a 

linguagem dos direitos aos animais, mas não às pedras, às paisagens ou aos 

ecossistemas considerados globalmente. Segundo nosso autor, dizer que determinada 
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espécie de animais tem direito à sobrevivência supõe uso analógico de “direito”, no 

qual o sentido primordial do termo fica excessivamente diluído (RIECHMANN, 

2005b, p. 223). 

É necessário ir além da polarização entre defender ou não os diretos dos 

animais. Aliás, seria um erro restringir o leque de categorias com as quais se 

canalizam as relações entre os seres humanos e a natureza somente com a categoria 

“direitos”. A categoria moral e jurídica de “responsabilidade” de Jonas (2016) seria 

mais adequada para estes casos gerais, mas não para os seres individuais. 

  Aconselha-se a graduar os direitos dos animais em função das características 

que possuem. Assim, distinguem-se três níveis de direitos (RIECHMANN, 2005b, p. 

223-224): 

- Para as quase-pessoas, como os primatas, que tem certo nível de autoconsciência, 

sentido do tempo e continuidade biográfica: direito à vida. 

- Para animais que são seres senciente e sofrem quando estão presos: direito à 

liberdade. 

- Aos mais simples, como as rãs, que podem experimentar dor e prazer: direito 

animal básico a não ser torturado nem tratado com crueldade. 

E no caso de haver conflitos entre os direitos dos animais e dos humanos? A 

grande parte dos direitos humanos não são absolutos, sim prima facie13. Assim, 

podem entrar em conflito entre si. Por exemplo: o direito à livre expressão e o direito 

de não ser enganado ou difamado pelo outro. O mesmo se aplica aos direitos dos 

animais. Não são absolutos e estão sujeitos a conflitos, tanto entre distintas espécies, 

como em relação aos humanos. Dever-se-ia ponderá-los cuidadosamente, para 

limitar um ou outro. A questão geral consiste em como realizar tal tarefa quando 

abandonamos o antropocentrismo estreito para adotar uma visão moral mais ampla 

(RIECHMANN, 2005b, p. 226). Para Riechmann, a solução, sempre provisória, 

consiste estabelecer critérios de prioridade que tenham em conta tanto a diversidade 

de interesses possíveis, desde os mais básicos até os mais periféricos, quanto a 

diversidade de capacidades das criaturas envolvidas. 

Mas, que espécies são mais importantes que outras, em caso de conflito? O 

próprio Peter Singer chega a afirmar que se deve ordenar o valor das espécies, que 

isso não constitui antropocentrismo (SINGER, 1984, p. 115-117). Os seres mais 

                                                           
13 O dever prima facie é uma obrigação que se deve cumprir, a menos que ela entre em conflito, numa 
situação particular, com um outro dever de igual ou maior importância. 
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evoluídos apresentam um grau maior de consciência de si e de relacionalidade, e tem 

interesses em buscar uma vida melhor. Na mesma linha se coloca Tom Regan (2006): 

os mamíferos superiores são sujeitos de uma vida.  

Assim, no ponto de uma hierarquização inter-espécies em casos de conflito, 

Riechmann dá prioridade aos mamíferos. Pois eles tem direitos morais que derivam 

de nosso dever de respeitar por igual a todos que podem ser sujeitos de sua própria 

vida, sejam ou não agentes morais14. Evita assim as posturas excludentes, do 

antropocentrismo e do biocentrismo fortes. Todos os seres sencientes, com 

necessidades e interesses, são dignos de consideração moral por si mesmos. Nem 

todas essas necessidades e interesses são igualmente valiosos e importantes, e por 

isso podem ser hierarquizados. De forma geral, o critério de hierarquização será “o 

lugar que os portadores de interesses ocupem na pirâmide evolutiva. As pessoas estão 

situadas no vértice desta pirâmide. Isso lhes concede direitos especiais e 

responsabilidades de grande envergadura” (RIECHMANN, 2005b, p. 226). 

  Não deveríamos interferir no mundo animal mais do que já fazemos. Conceder 

direitos aos animais seria uma forma de autolimitar o enorme poder destruidor de 

nossa espécie, sem a ilusão de tentar ajustar as relações entre as demais espécies às 

normas jurídicas ocidentais. Aqui está o foco, para Riechmann: proteger os animais 

de interferências humanas negativas. Diminuir nossa ingerência sobre o mundo 

animal, especialmente o selvagem, por motivos de responsabilidade biosférica. Mas, 

como assegurar o direito deles? Os animais não podem defender-se por si mesmos 

dentro da ordem jurídica humana. Sua defesa deve ser realizada por guardiões, 

tutores ou defensores humanos, como acontece com crianças ou humanos em 

situações-limite de dependência (RIECHMANN, 2005b, p. 227-228). 

Para o direito vigente, aos animais são considerados simplesmente “coisas”, 

como eram no passado os escravos e as mulheres. Apenas propriedade de certos 

sujeitos jurídicos, nas formas que determina a lei. É preciso ir além. Reconhecer 

direitos aos animais superiores seria dar um enorme passo à frente na consciência da 

unidade com os demais seres vivos do planeta. Com eles formamos uma comunidade 

bioevolutiva e compartilhamos uma biosfera única, frágil e ameaçada. Haveria boas 

razões para incluir dentro da categoria de pessoa e dotar de alguns direitos 

                                                           
14 “Quando houver conflito de direitos estará permitido graduar (..) aos indivíduos conscientes 
segundo a intensidade com que experimentam seu bem estar (..)”, no âmbito de direitos essenciais e 
comuns a todos os sujeitos conscientes. (LARA, 1993, p.74). 
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fundamentais pelo menos a animais superiores como os primatas (que são quase-

pessoas em sentido moral). Riechmann elenca algumas propostas de política jurídica 

(RIECHMANN, 2005b, p. 231-232) para efetivar tal evolução: 

- Constitucionalizar a proteção da natureza e os direitos fundamentais dos animais 

superiores. Incluir também uma limitação do direito à propriedade privada, por 

razões ecológicas. 

- Elaborar uma lei de proteção animal que o defendesse pelo seu próprio bem, e não 

em função dos interesses humanos. 

- Reformar o código civil e o código penal, retirando dos animais superiores a 

classificação de “bens” e estabelecendo um conceito novo, análogo ao de pessoa 

jurídica. Tipificar o delito de tortura e crueldade com os animais. 

 - Criar o cargo de defensor do meio ambiente e dos animais, como a defensoria 

pública. Associar a esta função pessoas que empreendam ações de defesa do meio 

ambiente, como são os assistentes sociais em âmbito governamental. 

  Riechmann acentua que o tema dos “direitos dos animais” tem forte carga 

simbólica, mas em sua essência é uma questão de estratégia política e técnica 

jurídica. É de importância menor, em comparação com a grande pergunta ética: 

passamos a considerar os animais como fins em si mesmos, e não somente como 

meros meios para nossos fins? Como reorganizar estruturalmente a sociedade, 

para reduzir o dano causado aos humanos e ao ecossistema? Pode ser útil para 

mobilizar as energias morais, sentimentais e políticas necessárias para realizar 

mudanças efetivas em direção a um mundo sustentável (RIECHMANN, 2005b, p. 

233-234). 

 

3 A ecoteologia e os animais: diálogo com Riechmann 

 

Apresentaremos a seguir algumas ponderações do ponto de vista da 

ecoteologia, em vista de avanço do conhecimento e de novas posturas éticas em 

relação aos animais. 

 

3.1 Antropocentrismo e biocentrismo: a reflexão da Laudato Si 

 

Algumas questões são subjacentes à discussão acerca da nossa relação com os 

outros animais. Uma delas, talvez o pivô, diz respeito a quem se coloca no centro dos 
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interesses, neste planeta belo e complexo. Leonardo Boff, primeiro autor conhecido 

na ecoteologia latino-americana, marcou a distinção entre o antropocentrismo e o 

biocentrismo, em vista de mudança de paradigma. Posteriormente, ele próprio 

superou esta polarização, ampliando sua reflexão para o Cuidado com a Mãe-Terra, 

em perspectiva ecocêntrica. Então, uma questão vital para a ecoteologia seria como 

ela se posiciona em relação ao antropocentrismo e o biocentrismo. 

Riechmann traz uma reflexão esclarecedora, ao distinguir a perspectiva 

epistêmica da moral. O antropocentrismo em sentido epistêmico é inevitável e 

moralmente neutro. Cada ser vivo existe dentro de um mundo sensorial, cognitivo e 

experiencial de sua espécie. Qualquer animal vê o mundo a partir de sua espécie. 

“Enquanto espécie biológica dotada de certos mecanismos sensoriais e estrutura 

neuronal, os humanos percebemos e concebemos o mundo de certa maneira única, 

diferente de animais de outra espécie. Vivemos em um mundo cujo centro nós 

ocupamos, porque somos nós” (RIECHMANN, 2005b, p. 43). 

Já o antropocentrismo em sentido moral sustenta que os interesses humanos 

são moralmente mais importantes do que os dos animais ou da natureza como um 

todo. Opõe-se ao biocentrismo, que afirma que todo ser vivo merece respeito moral. 

Há uma intercessão de antropocentrismo débil e biocentrismo débil, pois ambos 

defendem que todos os seres vivos merecem respeito, mas com diferente intensidade. 

Os seres mais evoluídos e com capacidades mais ricas teriam prioridade ética sobre 

os animais menos complexos. Neste contexto, seriam excludentes e aversos ao 

diálogo, tanto o antropocentrismo forte, ao negar que nenhum ser não-humano 

mereça respeito moral, quanto o biocentrismo moral forte, por rejeitar distinções de 

qualquer tipo, referentes aos seres vivos (RIECHMANN, 2005b, p. 42-43). 

Inegavelmente, o ser humano ocupa um lugar singular na biosfera. Suas 

capacidades peculiares (e especialmente seu poder destrutivo) o situam num lugar 

central, em relação aos outros seres vivos. O equívoco reside não no 

antropocentrismo débil, mas no supremacismo humano e no especismo15, um 

preconceito de espécie. A questão não é ver o mundo através dos olhos de outro 

animal, e sim “ter um ponto de vista humano que nos impeça de tratar o animal como 
                                                           
15 Atribui-se a Richard D. Ryder, psicólogo e filósofo britânico, a difusão do termo "especismo", no 
início da década de setenta, para designar a discriminação dos humanos com as outras espécies. 
Posteriormente, Peter Singer transformou-o em conceito-guia. O especismo coloca os animais fora da 
comunidade moral. Assim, eles subjugados e tratados como coisas, sem levar em conta seus interesses, 
“simplesmente por não pertencerem à espécie humana, considerada, incomparavelmente, superior” 
(SUSIN e ZAMPIERI, 2015, nota 3, p.18).  
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uma mera coisa indigna de qualquer respeito moral” (RIECHMANN, 2005b, p. 45). 

É importante precisar acerca de qual antropocentrismo ou biocentrismo nos 

referimos. Na Encíclica Laudato Si (doravante a citaremos na forma abreviada LS), 

Francisco assume uma posição crítica em relação ao que Riechmann denomina 

“antropocentrismo forte”. Segundo o Papa, “a Bíblia não dá lugar a um 

antropocentrismo despótico, que se desinteressa das outras criaturas” (LS n. 86). A 

Igreja nega que as outras criaturas estejam totalmente subordinadas ao bem do ser 

humano, como se não tivessem um valor em si mesmas e fosse possível dispor delas à 

nossa vontade. Rejeita assim um “antropocentrismo desordenado” (LS n. 69). No 

capítulo III, onde aborda o paradigma tecnocrático como a raiz humana da atual crise 

ecológica, Francisco diz que o “antropocentrismo moderno” debilita o valor intrínseco 

do mundo (LS n. 115). 

De outro lado, Francisco também reconhece os limites do “biocentrismo forte”, 

na expressão de Riechmann. Ele utiliza o termo entre aspas, e enfatiza que o ser 

humano tem algo específico, próprio, irredutível: 

 
Um antropocentrismo desordenado não deve necessariamente ser substituído por 
um «biocentrismo», porque isto implicaria introduzir um novo desequilíbrio que 
não só não resolverá os problemas existentes, mas acrescentará outros. Não se 
pode exigir do ser humano um compromisso para com o mundo, se ao mesmo 
tempo não se reconhecem e valorizam as suas peculiares capacidades de 
conhecimento, vontade, liberdade e responsabilidade (LS n. 118). 

 

Conteria tal afirmação um especismo? Parece que não. Pois se compreende o 

humano não mais a partir da categoria clássica de “animal dotado de razão” ou de 

“alma imortal”, em “esplêndido isolamento” a que se refere Riechmann. E sim, na 

interdependência e na responsabilidade com a Terra e os seres que nela habitam. 

Uma das convicções fundamentais da ecoteologia, que ela aprende do movimento 

mundial da consciência planetária, consiste em que somos filhos da Terra e também 

responsáveis para que ela continue habitável para nós e os outros seres. Neste 

sentido, a Encíclica legitima as afirmações de ecoteólogos e de outros pensadores que 

tecem esta nova antropocosmovisão, já sinalizada na Carta da Terra (LS n. 2 e n. 

207). 

Além disso, a Laudato Si rejeita o pragmatismo antropocêntrico ocidental, ao 

sustentar, repetidas vezes, que as outras criaturas têm valor próprio, e não apenas 

enquanto são úteis ao ser humano. “Não basta pensar nas diferentes espécies apenas 

como eventuais «recursos» exploráveis, esquecendo que possuem um valor em si 
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mesmas” (LS n. 33). Somos chamados “a reconhecer que os outros seres vivos têm 

um valor próprio diante de Deus”, pelo simples fato de existirem, de serem criados 

pela sabedoria de Deus (LS n. 69). Na perspectiva da interdependência, essa 

afirmação se liga com a necessária colaboração entre todos os seres que constituem 

nossa Casa Comum.: “Visto que todas as criaturas estão interligadas, deve ser 

reconhecido com carinho e admiração o valor de cada uma, e todos nós, seres criados, 

precisamos uns dos outros” (LS n. 42). 

Do ponto de vista espiritual, tanto os seres abióticos (solo, água, ar, energia do 

sol), como os seres vivos (microorganismos, plantas e animais) comunicam algo de 

Deus. Por isso mesmo, o capítulo II se intitula “O evangelho da criação”.  Devemos 

nos aproximar da natureza e do meio ambiente com abertura para a admiração e o 

encanto, falar a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo. Se 

isso não acontece, “as nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de 

um mero explorador dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus 

interesses imediatos” (LS n. 11). 

Segundo Riechmann, um dos componentes que converte os animais em nossos 

próximos é “a confraternidade emocional que sentimos por eles” (RIECHMANN, 

2005b, p. 78). A ecoteologia, validada pela Laudato Si, lê esta afirmação em pauta 

religiosa: “nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos 

unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma 

comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde” (LS n. 

89). 

No entanto, a tensão permanece, em equilíbrio tênue. Trata-se de “a difícil 

integração humana na comunidade de vida da Terra” (OLIVEIRA, 2016). Algumas 

expressões podem ser interpretadas como especistas, por assumir a categoria de 

“superioridade” e destacar a singularidade humana. Para Francisco, afirmar que 

formamos como uma família universal com os outros seres “não significa igualar 

todos os seres vivos e tirar ao ser humano aquele seu valor peculiar que, 

simultaneamente, implica uma tremenda responsabilidade” (LS n. 90). E mais: 

 
Devemos, certamente, ter a preocupação de que os outros seres vivos não sejam 
tratados de forma irresponsável, mas deveriam indignar-nos sobretudo as 
enormes desigualdades que existem entre nós, porque continuamos a tolerar que 
alguns se considerem mais dignos do que outros (LS n. 90) 

 

No contexto da Encíclica, considera-se a diferença do humano em relação aos 
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outros animais, não como privilégio, e sim como responsabilidade. 

 
O crente contempla o mundo, não como alguém que está fora dele, mas dentro, 
reconhecendo os laços com que o Pai nos uniu a todos os seres. Além disso a 
conversão ecológica [...] leva-o a desenvolver a sua criatividade e entusiasmo para 
resolver os dramas do mundo [...]. Não vê a sua superioridade como motivo de 
glória pessoal nem de domínio irresponsável, mas como uma capacidade 
diferente que, por sua vez, lhe impõe uma grave responsabilidade derivada da sua 
fé (LS n. 220). 

  
Talvez fosse mais adequado, em vez de superioridade, falar de uma diferença 

qualificadora, ou usar outro termo correlato. No entanto é temerário taxar a Laudato 

Si de especista, devido a afirmações isoladas. O conjunto de temas, bem articulados, 

propõe de fato uma nova relação do ser humano que supera a visão 

instrumentalizadora do paradigma moderna. Uma nova relação, não somente com os 

animais, mas sim com todo o ecossistema, a comunidade de vida do planeta, a nossa 

Casa Comum. No início da Laudato Si, Francisco aponta alguns eixos da encíclica: 

 
a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que 
tudo está estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e das 
formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a procurar outras maneiras 
de entender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido 
humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave 
responsabilidade da política internacional e local, a cultura do descarte e a 
proposta dum novo estilo de vida (LS n. 16). 

 
Vários destes pontos incidem, direta ou indiretamente sobre a relação com os 

animais, embora o documento não se detenha detalhadamente sobre tal tema. 

Acrescentem-se as chaves teológicas transversais, que perpassam todo o documento. 

Algumas, elencadas por Francisco, contribuem para a conversão ecológica: 

 
a consciência de que cada criatura reflete algo de Deus e tem uma mensagem para 
nos transmitir, a certeza de que Cristo assumiu em Si mesmo este mundo 
material e agora, ressuscitado, habita no íntimo de cada ser, envolvendo-o com o 
seu carinho e penetrando-o com a sua luz; e o reconhecimento de que Deus criou 
o mundo, inscrevendo nele uma ordem e um dinamismo (a serem reconhecidos) 
(LS n. 221). 

 

De acordo com o enfoque unificador da Francisco, não se pode enfatizar 

unilateralmente a defesa dos animais, se ela levar a uma indiferença em relação aos 

seres humanos pobres e marginalizados. Por exemplo, seria incoerente combater o 

tráfico de animais e silenciar diante do tráfico de seres humanos (LS n. 91). Dito de 

maneira positiva: um autêntico sentimento de união íntima com os outros seres da 
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natureza, deve comportar, ao mesmo tempo, ternura, compaixão e preocupação pelos 

seres humanos (LS n. 91). De outro lado, diz Francisco, a indiferença ou a crueldade 

com as outras criaturas deste mundo repercutem no tratamento que reservamos aos 

outros seres humanos. O coração é um só, e a própria miséria que leva a maltratar um 

animal não tarda a manifestar-se na relação com as outras pessoas. A violência contra 

qualquer criatura é contrária à dignidade humana (LS 92). 

No entanto, não há apelo explícito na Laudato Si para que a conversão 

ecológica se traduza especialmente em nova relação com os animais. Tal reflexão foi 

desenvolvida por Susin e Zampieri (2015), de cuja obra selecionaremos algumas 

contribuições. 

 

4 Ética ecológica e teologia da libertação animal 

 

Embora vários argumentos de Riechmann estejam no horizonte zoocêntrico, 

ele reconhece os limites dessa perspectiva. Esclarece que aceitar os “direitos dos 

animais” não significa tratá-los como humanos, mas sim de acordo com os 

“interesses” de sua espécie, em vista da “buena vida” para todos. Os animais, que são 

quase pessoas, devem fazer parte da comunidade moral humana.  

Conforme Riechmann, boa parte do movimento ecológico se situa numa 

posição ética antropocêntrica não excludente. Já as organizações de defesa dos 

animais tendem ao zoocentrismo. Parece que ambos viajam no mesmo trem, mas em 

vagões separados. Os temas da ética zoocêntrica nem sempre levam em conta as 

grandes questões da crise ecológica. Por outro lado, ética antropocêntrica não 

excludente, zoocentrismo e biocentrismo moderado tendem a coincidir, pois tudo 

está ligado, tanto no nível micro, quanto no macro. Assim, uma granja convencional 

tanto impõe sofrimento aos animais como tem forte impacto ambiental negativo. E 

um sistema agropastoril sustentável trata bem os animais e zela pelo equilíbrio 

ambiental (RIECHMANN, 2005b, p. 80). 

Uma pergunta paira no ar quando se trata do tema da “libertação animal”: tal 

empenho não nos tiraria do foco central que é a libertação dos pobres e o resgate do 

planeta, como um todo? Como articular as grandes causas ambientais, sociais, 

étnicas, culturais, de gênero e interreligiosas, que hoje mobilizam a humanidade, com 

a defesa dos animais? Essa é uma questão vital para a ecoteologia latino-americana. 

Riechmann, que não é nem crente, nem teólogo, honestamente se pergunta: a 
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defesa dos animais implicaria desatenção aos humanos? Argumenta-se que lutar em 

favor dos animais seria uma perda de tempo e de esforço, num mundo onde milhões 

de pessoas vivem em situação pior que os animais domésticos das sociedades ricas. 

Para efetivar direitos (dos animais), exige-se recursos, que são limitados. E a 

prioridade inegável seria para os seres humanos, especialmente os empobrecidos. 

Segundo Riechmann, o amor aos animais humanos e não humanos mais do que 

contrapor-se, potencializam-se e se reforçam mutuamente. Humanizar nossas 

relações com os animais em geral (não somente os pets) reforçaria a humanização das 

relações com nossos semelhantes (RIECHMANN, 2005b, p. 33-34). 

No correr da história houve uma evolução da moralidade tribal para uma 

tendencialmente universal, por meio de uma série de ampliações da “comunidade de 

iguais”, ou seja, dos integrantes da comunidade moral. Ora, essas ampliações 

sucessivas (complexas, inacabadas, sob ameaça de retrocesso) não aconteceram em 

detrimento da comunidade moral mais restrita que se superava. O mesmo deve 

suceder agora. Estender a noção de direitos para os animais não se faz à custa do 

empenho social, mas junto com ele. A principal dificuldade das propostas de 

modificar a condição legal e moral dos animais reside nos preconceitos culturais e 

religiosos. Tais propostas questionam nossas concepções de mundo. E há que 

enfrentar interesses, hábitos, ideologias e inércias (RIECHMANN, 2005b, p. 34-35). 

Susin e Zampieri (2015) empreendem um trabalho admirável de ética e 

teologia da libertação animal. Segundo eles, o sofrimento e a morte dos animais, seres 

vivos que nos são dados a conviver nesta terra de Deus, nos levam a pensar sobre essa 

situação e sanar suas feridas, na ótica da Teologia da Libertação (SUSIN; ZAMPIERI, 

2015, p. 12). Os animais requerem de nós não somente compaixão e favor, mas 

também justiça. É verdade que o pensamento ecológico postula uma visão sistêmica, 

interdependente, de todos os seres que habitam nossa casa comum. Importa o todo, 

as relações. E aí reside um limite a superar. 

 
O importante são os papéis e não os intérpretes reais particulares. Raramente se 
fala do valor intrínseco dos componentes individuais e diversos da natureza [...], 
de cada ser. Essa é uma questão fundamental, ausente na ecoteologia, que só uma 
Teologia da Libertação Animal pode pensar. Há certo platonismo na ecoteologia, 
na medida em que as espécies são louvadas e os indivíduos, esquecidos (SUSIN; 
ZAMPIERI, 2015, p. 15-16). 

 

Semelhantes com a posição de Riechmann, os autores sustentam que o 

paradigma antropocêntrico será superado à medida que se combate o especismo. 



78 | Cordeiro de Deus: Festschrift  em homenagem a Luiz Carlos Susin 

Porque os animais constituem a parte senciente da natureza, merecem um 

tratamento diferenciado. Sujeitos de uma vida, tem interesses de liberdade, de saúde 

e de vida, de locomoção e de relação. A questão animal precisa sair da periferia e 

ocupar lugar central na ecoteologia, com um enfoque específico. 

 
A relação do ser humano com os animais é, conforme a tradição bíblica [...] o 
teste para as relações com todas as criaturas, como também o sintoma de uma 
forma saudável ou patológica e violenta de estar no mundo (SUSIN; ZAMPIERI, 
2015, p. 16). 

 

Papa Francisco apela para a “conversão ecológica” (LS, n. 216-221), 

simultaneamente pessoal e comunitária, imprescindível para criar um dinamismo de 

mudança duradoura (LS n. 219). Nossos autores concretizam tal conversão em 

relação aos animais. E insistem que ela vai além de mudanças de conceitos. Todos 

precisamos de conversão do olhar e do coração, da sensibilidade, de hábitos, da 

mente e até do paladar. Criar novos registros mentais e sensoriais, nova percepção e 

educação. Quem sempre tratou os animais como objeto, propriedade, mercadoria e 

brinquedo, passa a vê-los como “seres vivos sensíveis, alguém e não algo, com grau ou 

modo de consciência própria, que merece consideração e respeito” (SUSIN; 

ZAMPIERI, 2015, p. 19). 

Os autores adotam o princípio da Teologia da Libertação: ver a realidade a 

partir das vítimas e não dos poderes constituídos e das justificativas apresentadas por 

eles. Deixar-se tocar pela dor dos outros, para que assim impulsione ações 

transformadoras. E os outros, neste caso, não estão restritos aos seres humanos 

oprimidos e marginalizados. Inclui a todos os animais, das mais diversas espécies, 

que são submetidos à violência e à discriminação (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 27). 

Eles assumem uma postura epistemológica diferente de Riechmann, que escolhe os 

mamíferos superiores que apresentam grau maior de senciência e algumas 

qualidades próximas ao humano. 

Propositalmente usando a imagem do “Campo de concentração”, os autores, 

baseando-se sobretudo nos estudos de Regan (2006), Levai (2004) e Singer (2013), 

traçam um quadro impactante acerca da grandeza da crueldade humana em relação 

aos animais. Porque praticamos um especismo eletivo, amando uns animais (como 

cachorros e gatos) e comemos outros, como galinhas, porcos e vacas? Protegemos e 

cuidamos de uns, e relegamos tantos outros à tortura e à morte (SUSIN; ZAMPIERI, 

2015, p. 29 e nota). Eles elencam então cinco situações e processos, nos quais os 
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animais são submetidos diversos tipos de violência e morte: 

- Os animais de estimação, tratados frequentemente como “pequenos humanos”, 

desconsiderando seu estatuto animal próprio (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 28-31), 

- Animais usados para entretenimento e jogo, como os de circo, de zoológicos, das 

touradas e farra do boi, dos rodeios, das rinhas e das caças esportivas (SUSIN; 

ZAMPIERI, 2015, p. 31-37), 

- Animais destinados à dissecação e vivissecção em instituições de ensino e pesquisa, 

submetidos a testes de laboratório para comprovar toxidade e reações a 

medicamentos, cosméticos e substâncias químicas em geral (SUSIN; ZAMPIERI, 

2015, p. 37-42), 

- Animais transformados em utensílios, especialmente os utilizados na indústria da 

pele, do couro e da lã (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 42-47), 

- Animais destinados à alimentação humana16, sobretudo devido ao sofrimento nas 

condições de criação intensiva na granja-indústria de frangos e ovos, na produção de 

gado de corte e leiteiro, na criação de porcos, e na violência do abate (SUSIN; 

ZAMPIERI, 2015, p. 47-64).  

Na lógica do capital, o animal não é considerado como uma vida com direito a 

ser gozada até o seu final, e sim “um produto a ser esquartejado, fatiado e vendido, 

um produto-mercadoria com tempo de vida determinado pelo mercado” (SUSIN; 

ZAMPIERI, 2015, p. 63). 

A segunda parte da obra de Susin e Zampieri (2015) se ocupa do “direito dos 

animais” (p. 69-112), tema também abordado por Riechmann nos cap.10 e 11 de sua 

obra. Os autores sintetizam a discussão moral a respeito dos animais em três vias: 

(a) Via conservadora ou antropocêntrica: os animais são excluídos da esfera da 

moralidade, por carecerem de alguma característica que é próprio do humano: por 

não serem racionais, livres e autoconscientes, por não possuirem linguagem ou não 

terem alma. Somente os humanos tem direitos e tudo o mais gira a seu redor. 

(b) Via aberta por J. Bentham (1979) e continuada por P. Singer (2013): os animais 

são seres sencientes e estão interessados em não sofrer. O sofrimento é um mal a ser 

evitado. Isso configura uma significação moral, da parte dos humanos. Eles devem 

ser incluídos na comunidade moral, devido ao “princípio da igual consideração de 

interesses”. 

                                                           
16 Ver uma boa síntese em Alimentação animal. Acesso (19/06/2016). 
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(c) Via desenvolvida por T. Regan (2006): tanto alguns animais quanto os humanos 

são portadores de direitos morais, pois são “sujeitos de uma vida” (SUSIN; 

ZAMPIERI, 2015, p. 111-112). 

A seguir, Susin e Zampieri (2015) explicitam as diferenças significativas entre 

o pensador utilitarista Peter Singer (2013, p. 113-143) e o deontólogo Tom Regan 

(2006, p. 144-165). Outra é a abordagem de Riechmann, que conjuga o pensamento 

dos dois autores, não apresentando os pontos divergentes entre eles. Interessa-nos, 

agora, delinear brevemente como Susin e Zampieri (2015) elaboram uma “Teologia 

da libertação animal”. 

A quarta parte da obra (SUSIN; ZAMPIERI, 2015) realiza uns “exercícios de 

Teologia da Libertação Animal”, e está dividida em quatro segmentos: (a) o olhar da 

tradição bíblica (p. 175-248), (b) o olhar da tradição cristã (p.249-275), (c) o olhar de 

Francisco de Assis (p. 276-294), (d) conclusão, utilizando sugestivas analogias (p. 

295-311). Evitando uma reflexão meramente idealista ou justificadora, os autores 

mostram que “a Bíblia testemunha esta história de contradições, de esforço de 

superação, mas também de retrocessos, na relação e no trato com os animais” 

(SUSIN e ZAMPIERI, 2015, p. 171). Por exemplo, há vários relatos que insistem nos 

sacrifícios rituais de animais. E outros, em favor da compaixão e da ética. A novidade 

e a revolução consistem na proposta: “eu quero a misericórdia e não o sacrifício” (Os 

6,6 e Mt 9,13). No meio de tudo isso há um fio condutor evolutivo, direcionado para o 

progresso ético e a consumação escatológica (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 179). 

A reflexão de Susin e Zampieri acerca de Gen 1-2 converge com aquela 

apresentada por Francisco na Laudato Si (LS n. 63-69). Conforme os autores, o relato 

de Gen 2 caracteriza o ser humano como aquele que deve cuidar e cultivar o jardim. 

Um pacato parceiro do Criador na Terra, que convive sem violência com os outros 

seres. O primeiro relato, de Gênesis 1, caracteriza o ser humano como imagem de 

Deus. Recebe a missão de governar o mundo em nome dEle, dar nome aos animais e 

trazê-los à convivência da linguagem (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 198-203). Pois 

“nomear é também criar uma aliança de vida e de reciprocidade, é começar a conviver 

(p.206). Assim, é inútil perguntar se os seres humanos são melhores ou valem mais 

do que as outras formas de vida. Não se trata de uma hierarquia, na qual estaríamos 

no topo. “O fio dourado da Escritura é o da convivência, da solidariedade, da 

cooperação e da responsabilidade como fatores de criação e evolução feliz” (SUSIN; 

ZAMPIERI, 2015, p. 209-210). 
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Como interpretar a narrativa mitológica de Gen 9,2s, na qual Deus, após o 

dilúvio, concede a Noé a permissão para caçar e se alimentar de animais, “num clima 

de pavor e inimizade desconcertantes”? Seria uma licença com limites e não para 

sempre, pois no princípio não era assim. Gn 1,29-30 afirma que ao ser humano, como 

também aos animais, são dados grãos e plantas para se alimentarem. E que, portanto, 

seriam vegetarianos. (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 224-226). 

O Salmo 104 é um exemplo de como a partir da Bíblia “entendemos a 

convivência entre humanos e animais através de uma origem comum, de um destino 

comum, de uma providência comum” (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 231). O que 

acontece a uns, acontece também a outros. 

Parece que, à medida que a mentalidade helenista influenciou o judaísmo 

tardio – e muito mais o cristianismo – acentuando uma forte dualidade entre corpo e 

alma, demarcou-se um crescente distanciamento entre o animal racional e os 

irracionais, e cresceu a oposição entre os humanos e os outros animais. E somente os 

primeiros estariam destinados à participação no logos eterno (SUSIN; ZAMPIERI, 

2015, p. 235). É preciso superar a mentalidade exclusivista que herdamos desta 

mentalidade ocidental, recuperando a perspectiva bíblica, marcada pela generosidade 

das relações, abertura e inclusão da criação. “O texto sagrado tem uma forma 

relacional e integrada de pensar, não identidades disjuntivas e excludentes” (SUSIN; 

ZAMPIERI, 2015, p. 237). 

Tal perspectiva bíblica, que integra toda a criação no projeto salvífico de Deus, 

incluindo os animais, permite compreender com novo olhar a clássica expressão 

“Jesus, o cordeiro de Deus”, na teologia da libertação: 

 
os sofrimentos inocentes impostos aos animais integram a cruz do “povo 
crucificado, destino comum de criaturas que sofrem a injustiça e a dureza de 
coração de outros e de seus interesses (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 244). 

 
Conclusão 

 

A “fraternidade universal” de todos os seres é uma chave fundamental para a 

ecoteologia. A fé cristã sustenta que os seres abióticos (água, solo, ar, energia do sol) e 

os bióticos (micro-organismos, plantas e animais) fazem parte de uma “comunidade 

de vida”, gratuitamente desejada por Deus. Compete ao ser humano servir-se da 

Terra, e também servir à Terra. Parece que até então tal convicção se aplicava à 
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biosfera como um todo, mas não aos animais. 

Se Francisco de Assis chamava todas as criaturas de irmãos e irmãs, 

Riechmann reconhece um determinado “nível de parentesco”, especialmente com 

espécies de primatas superiores. Isso implica a inclusão dos animais na comunidade 

ética, enquanto pacientes morais. Por caminho distinto trilham os ecoteólogos Susin 

e Zampieri, chegando a conclusões semelhantes. E as ampliam com o olhar da fé. 

Incluir o tema dos animais na ecoteologia é uma maneira de realizar, hoje, a 

libertação da teologia proposta por Juan Luis Segundo. Como explicou Riechmann, o 

respeito aos animais comporta critérios específicos para o exercício da justiça, 

baseados nas capacidades sensoriais, emocionais e intelectuais próprias de cada 

espécie. 

Baseado nos estudos de etólogos e primatólogos, Riechmann denuncia a 

fragilidade da visão antropocêntrica “forte” de que haveria “abismo ontológico 

radical” e “esplêndido isolamento” dos humanos em relação a todas as outras 

espécies. Assim, fornece razões para justificar a aproximação dos humanos com os 

animais. Tais argumentos, embora de pouca utilidade no cotidiano (pois não 

convivemos com chimpanzés, bonobos e golfinhos) sinalizam que a fraternidade-

sororidade com os animais tem fundamento na escala de evolução das espécies. Além 

disso, Riechmann, como outros autores contemporâneos, denuncia a coisificação e o 

sofrimento dos animais, sobretudo quando reduzidos a alimentos e objetos de 

pesquisa científica. Também faz uma bela reflexão sobre a singularidade dos animais 

domésticos (não contemplada neste artigo).  Susin e Zampieri, por sua vez, 

apresentam um quadro lúcido e impactante acerca do sofrimento que impomos aos 

animais. Tal sofrimento, à luz da fé cristã, é um clamor divino para a conversão de 

olhar e de atitudes. 

Riechmann articula a contribuição de autores modernos e contemporâneos, 

alinhados na defesa dos animais e na afirmação de seus direitos. Dentre eles, H. Salt 

(1999), P. Singer (2013), T. Regan (2006) e T. Benton (1993). Os argumentos comuns 

consistem em: características proto-morais, cognitivas e comunicativas; serem 

sencientes (sentirem dor e prazer); poder levar uma vida melhor ou pior, terem 

interesses, serem sujeitos de sua própria vida. Susin e Zampieri (2015) esmiúçam as 

distinções teóricas e chegam a conclusões semelhantes, sugerindo até a renúncia a 

servir-se dos animais como alimentos.  Sugerem que o biocentrismo não 

necessariamente conduz a uma indiferenciação do humano, se entendido como nossa 
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inserção na comunidade de vida do planeta. 

Há uma relação estreita entre a forma como tratamos os animais e a 

consciência planetária. Do ponto de vista de impacto negativo, a pecuária 

convencional, por exemplo, além de comportar sofrimento e coisificação dos animais, 

é um dos fatores para o aumento de gases de efeito estufa, e as consequentes 

mudanças climáticas. Do ponto de vista positivo, a inclusão dos animais na 

comunidade moral significa um novo umbral ético para a humanidade e a ampliação 

da ecoteologia. 

No dizer de Susin e Zampieri, o animal é o elemento da criação que está mais 

próximo do humano, que ganha nome e entra na convivência. Para eles, o que se fizer 

ao irmão animal é o que se fará a toda criatura. O animal é o eixo do tratamento 

ecológico.  

Novos temas ganham espaço na ecoteologia, em diálogo com ambientalistas, 

filósofos, juristas, movimentos socioambientais, igrejas cristãs e outras religiões. 

Dentre eles, destacam-se: os direitos dos animais (do ponto de vista ético-filosófico, 

jurídico e teológico), mudança dos hábitos alimentares, revisão do processo produtivo 

vigente (extração, criação de animais, industrialização, transporte, venda, consumo, 

descarte e reciclagem), indignação frente ao sofrimento imposto a certas classes de 

animais, releitura da bíblia com o olhar inclusivo dos animais como “um outro”, 

reflexão sobre o lugar dos animais no projeto salvífico de Deus, cultivo da 

ecoespiritualidade com este novo olhar. A reflexão de Riechmann sobre os animais, a 

inegável contribuição da Laudato Si e a obra de Susin e Zampieri abrem um longo e 

promissor caminho, teórico e prático, para a ecoteologia e a sociedade. 
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3. CENÁRIOS, DIAGNÓSTICOS E ESTRATÉGIAS PLANETÁRIAS  NA 

LAUDATO SI1 

 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-03 

 

Agemir Bavaresco2 

 

Introdução 

 

 Cabe destacar, inicialmente, que há quatro princípios que atravessam todo o 

documento, sendo o referencial para compreender o diagnóstico da realidade e a 

proposta de ação para a agenda internacional ambiental: O tempo é superior ao 

espaço, a unidade prevalece sobre o conflito, a realidade é mais importante do que a 

ideia e o todo é superior à parte. Estes princípios são as bases filosóficas que 

compõem o quadro teórico da leitura filosófica da Laudato Si.    

 

1 Cenários do planeta 

 

 A carta encíclica Laudato Si começa fazendo um diagnóstico da situação do 

planeta que é denominada “nossa casa”. A primeira constatação é a aceleração das 

mudanças que implica um contraste entre o tempo lento da evolução biológica e o 

tempo intensificado das ações humanas (cf. LS, 18)3. Não se trata de recolher 

informações catastrofistas ou apocalípticas para satisfazer curiosidades, mas para 

engajar cada um e as sociedades em busca de transformações. Vejamos os níveis dos 

cenários apresentados. 

a) Nível Macro - Clima e água: Envolve a poluição, mudanças climáticas e os 

resíduos que se vinculam a uma cultura do descarte “que afeta tanto os seres 

humanos excluídos como as coisas que se convertem rapidamente em lixo” (LS, 22). 

O clima como bem comum da humanidade é um sistema de equilíbrio complexo. “As 

mudanças climáticas são um problema global com graves implicações ambientais, 

                                                           
1 Este artigo foi publicado originalmente em Teocomunicação, Leituras filosóficas da Laudato Si, Porto 
Alegre, v. 46, n. 1, p. 24-38, jan.jun. 2016. 
2 Professor at Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS), Brazil. CV: 
http://lattes.cnpq.br/6597683266934574  
3 As citações da Carta Encíclica Laudato Si de Francisco, daqui para frente serão abreviadas por LS e 
seguidas do número do parágrafo correspondente.  

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-03
http://lattes.cnpq.br/6597683266934574
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sociais, econômicas, distributivas e políticas, constituindo atualmente um dos 

principais desafios para a humanidade” (LS, 25). A questão da água disponível piora 

constantemente e cresce a tendência a privatização deste recurso escasso, “tornando-

se uma mercadoria sujeita às leis do mercado” (LS, 30), por grandes empresas 

mundiais, transformando-se uma das principais causas de conflitos.   

b) Nível Meso – Biodiversidade: Os recursos da terra são depredados, 

desaparecem milhares de espécies vegetais e animais e ocorre o desequilíbrio dos 

ecossistemas. O cuidado da biodiversidade implica em preservar áreas em variedade 

de espécies importantes para o ecossistema mundial, como os “pulmões do planeta 

repletos de biodiversidade que são a Amazônia e a bacia fluvial do Congo, ou os 

grandes lençóis freáticos e os glaciares” (LS, 37), “os oceanos que tem a maior parte 

da vasta variedade dos seres vivos, a vida nos rios, lagos, mares e oceanos que nutre 

grande parte da população mundial” (LS, 40).  

c) Nível Micro - Ser humano: A deterioração da qualidade de vida humana e a 

degradação social é constatado no crescimento descontrolado de muitas cidades que 

se tornaram pouco saudáveis para viver devido ao caos urbano. As mudanças globais 

mostram que o crescimento não significou um verdadeiro progresso integral uma 

melhoria na qualidade de vida, mas uma degradação social acompanhada de rupturas 

culturais. As mediações do mundo digital e da internet “exige um esforço para que 

esses meios se traduzam num novo desenvolvimento cultural da humanidade” (LS, 

47).  As desigualdades planetárias refletem-se no ambiente humano e no ambiente 

natural. Há uma mútua implicação entre degradação ambiental e degradação 

humana e social que atinge e exclui sobretudo os pobres da terra. “A desigualdade 

não afeta apenas os indivíduos, mas países inteiros, e obriga a pensar em uma ética 

das relações internacionais” (LS, 51), revigorando a “consciência de que somos uma 

única família humana” em que não há mais fronteiras e barreiras políticas ou sociais 

“que permitam isolar-nos, pois não há mais espaço para a globalização da 

indiferença” (LS, 52).  

 Face a estes cenários do planeta constata-se o imobilismo e a “fraqueza da 

reação política internacional”: “A submissão da política à tecnologia e à economia 

demonstra-se na falência das cúpulas mundiais sobre o meio ambiente. Há 

demasiados interesses particulares e, com muita facilidade, o interesse econômico 

chega a prevalecer sobre o bem comum e manipular a informação para não ver 

afetados os seus projetos” (LS, 54). Há, porém, sobre estes cenários duas posições 
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teórico-práticas que se opõem: De um lado, “alguns defendem a todo o custo o mito 

do progresso, afirmando que os problemas ecológicos resolver-se-ão simplesmente 

com novas aplicações técnicas, sem considerações éticas nem mudanças de fundo”. 

De outro, afirma-se que “o ser humano, com qualquer uma das suas intervenções, só 

pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial, pelo que convém reduzir a sua 

presença no planeta e impedir-lhe todo tipo de intervenção” (LS, 60). Entende o 

documento papal que se pode identificar possíveis cenários futuros, promovendo o 

“debate honesto entre os cientistas, respeitando a diversidade de opiniões” (LS, 61). 

 

2 Teologia e Epistemologias 

 

 O documento reconhece, inicialmente, que a teoria da criação é rejeitada em 

alguns campos da política e da pesquisa científica, pois a consideram irrelevante e 

irracional para tratar da ecologia integral e do gênero humano, porém, “a ciência e a 

religião, que fornecem diferentes abordagens da realidade, podem entrar num 

diálogo intenso e frutuoso para ambas” (LS, 62).  

a) Criação e antropologia:  O documento comenta as narrativas da criação do 

livro do Gênesis que usa uma linguagem simbólica e critica a distorção do uso do 

verbo “dominar” a terra (cf. Gn 1,28), entendido como “exploração selvagem da 

natureza, apresentando uma imagem do ser humano como dominador e devastador”, 

porém, “esta não é uma interpretação correta da Bíblia”. Deve-se rejeitar a 

hermenêutica como “domínio absoluto sobre todas as criaturas” e “ler os textos 

bíblicos no seu contexto como convite a “cultivar e guardar” o jardim do mundo” (cf. 

Gn 2,15; LS, 67). Assim, a Bíblia não legitima um “antropocentrismo despótico”, nem 

a Igreja propõe um “antropocentrismo desordenado” “de forma simplista em que as 

outras criaturas estão totalmente subordinadas ao bem do ser humano, como se não 

tivessem um valor em si mesmas e fosse possível dispor delas à nossa vontade”, mas 

reconhece “nas outras criaturas a “prioridade do ser sobre o ser úteis” (LS, 69).  

b) Caos, acaso e evolução: De um lado, “o mundo procede, não do caos nem do 

acaso, mas de uma decisão, de uma opção livre, expressa na palavra criadora, não 

como resultado de uma onipotência arbitrária, de uma demonstração de força ou de 

um desejo de autoafirmação, mas de um ato de amor” (cf. LS, 77). De outro, “o 

pensamento judaico-cristão desmitificou a natureza, sem deixar de admirá-la pelo 

seu esplendor e imensidão, já não lhe atribui um caráter divino” (LS, 78), porém, 
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disso decorre ainda mais a responsabilidade de proteger a natureza, acabando com o 

“mito moderno do progresso material ilimitado” (id., 78).  

O documento reconhece que há uma teleologia imanente “inscrita nas coisas, 

pela qual as próprias coisas se movem para um fim determinado” (LS, 80), o que 

supõe “também processos evolutivos”, porém, o ser humano “implica uma novidade 

que não se explica cabalmente pela evolução de outros sistemas abertos” (LS, 81). 

Mesmo assim, formamos uma unidade com todos os seres do universo, uma 

comunhão universal que “significa igualar todos os seres vivos e tirar do ser humano 

aquele seu valor peculiar que, simultaneamente, implica uma tremenda 

responsabilidade” (LS, 90).  

 

3 Diagnósticos da crise ecológica: Tecnologia e Antropocentrismo 

 

O diagnóstico identifica dois problemas como sendo “a raiz humana da crise 

ecológica”: o paradigma tecnocrático e o antropocentrismo desordenado. 

a) Paradigma tecnocrático: A tecnologia é um misto de criatividade e poder, “um 

produto estupendo da criatividade humana”, sendo “a transformação da natureza 

para fins úteis uma característica do gênero humano e a técnica exprime uma gradual 

superação de certos condicionamentos materiais. A tecnologia deu remédio a 

inúmeros males, que afligiam e limitavam o ser humano. Não podemos deixar de 

apreciar e agradecer os progressos alcançados especialmente na medicina, 

engenharia e comunicações” (LS, 102).  

Porém, a “globalização do paradigma tecnocrático” usado de forma homogênea 

e unidimensional segundo uma lógica em que o sujeito se apropria do objeto pelo 

método científico, torna a natureza algo meramente manipulável, a partir da ideia de 

um “crescimento infinito ou ilimitado, supondo a mentira da disponibilidade infinito 

dos bens do planeta, do pressuposto de que existe uma quantidade ilimitada de 

energia e de recursos a serem utilizados” (LS, 106). Os produtos da técnica, afirma o 

documento, “não são neutros, porque criam uma trama que acaba por condicionar os 

estilos de vida e orientam as possibilidades sociais na linha dos interesses de 

determinados grupos de poder” (LS, 107). “Além disso, o paradigma tecnocrático 

tende a exercer o seu domínio também sobre a economia e a política” (LS, 109). De 

um lado, “a ciência e a tecnologia não são neutras, mas podem desde o início até o fim 

de um processo, envolver diferentes intenções e possibilidades que se podem 
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configurar de várias maneiras”; de outro, “ninguém quer o regresso à Idade da Pedra, 

mas é indispensável abrandar a marcha para olhar a realidade de outra forma, 

recolher os avanços positivos e sustentáveis e ao mesmo tempo recuperar os valores e 

os grandes objetivos arrasados por um desenfreamento megalômano” (LS, 114).  

b) Antropocentrismo desordenado: Constata-se uma crise do 

antropocentrismo moderno colocando a “razão técnica acima da realidade” e 

promovendo um “sonho prometeico de domínio sobre o mundo” (LS, 116). De um 

lado, “não há ecologia sem uma adequada antropologia”, porque “quando a pessoa 

humana é considerada apenas mais um ser entre outros, que provém de jogos do 

acaso ou de um determinismo físico, corre-se o risco de atenuar-se, nas consciências, 

a noção da responsabilidade”. De outro, “um antropocentrismo desordenado não 

deve necessariamente ser substituído por um ‘biocentrismo’, porque isto implicaria 

introduzir um novo desequilíbrio” (LS, 118).  

O antropocentrismo desordenado conduz ao relativismo prático, que o 

documento o compreende assim: “Quando o ser humano se coloca no centro, acaba 

por dar prioridade absoluta aos seus interesses contingentes, e tudo o mais se torna 

relativo que, juntamente com a onipresença do paradigma tecnocrático e a adoração 

do poder humano sem limites, se desenvolva nos indivíduos este relativismo no qual 

tudo o que não serve aos próprios interesses imediatos se torna irrelevante, o que 

provoca ao mesmo tempo a degradação ambiental e a degradação social” (LS, 122).  

A cultura do relativismo tem a mesma lógica relativista que trata o outro como 

mero objeto; daqueles que dizem: “Deixemos que as forças invisíveis do mercado 

regulem a economia, porque os seus efeitos sobre a sociedade e a natureza são danos 

inevitáveis”. Trata-se da lógica que afirma “que não há verdades objetivas nem 

princípios estáveis”, mas apenas a satisfação das aspirações próprias e das 

necessidades imediatas, ou seja, “é a mesma lógica do ‘usa e joga fora’ que produz 

tantos resíduos, só pelo desejo desordenado de consumir mais do que realmente se 

tem necessidade” (LS, 123).  

O antropocentrismo desordenado manifesta-se, também, na inovação 

biológica a partir da pesquisa da intervenção humana sobre o “mundo vegetal e 

animal que implique hoje mutações genéticas geradas pela biotecnologia, a fim de 

aproveitar as possibilidades presentes na realidade material” (LS, 132), porém, “é 

difícil emitir um juízo geral sobre o desenvolvimento de organismos modificados 

geneticamente (OMGs), vegetais ou animais, para fins medicinais ou agropecuários, 
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porque podem ser muito diferentes entre si e requerer distintas considerações” (LS, 

133).  

Enfim, o documento aponta a contradição de alguns movimentos ecológicos 

que defendem a integridade do meio ambiente, e “com razão, reclamam a imposição 

de determinados limites à pesquisa científica, mas não aplicam estes mesmos 

princípios à vida humana”. Porém, “muitas vezes justifica-se que se ultrapassem 

todos os limites, quando se faz experiências com embriões humanos vivos”, 

esquecendo-se de que há “o valor inalienável do ser humano, independentemente do 

seu grau de desenvolvimento”. Por isso, “quando a técnica ignora os grandes 

princípios éticos, acaba por considerar legítima qualquer prática”, ou seja, “a técnica 

separada da ética dificilmente será capaz de autolimitar o seu poder” (LS, 136).  

  

4 Ecologia integral: Tudo relacionado, tudo interligado 

 

 A ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente. O 

conceito de ecologia é qualificado de integral, isto é, “tudo está intimamente 

relacionado”. Por isso, os problemas também requerem que se leve em conta todos os 

aspectos da crise mundial (LS, 137). A ecologia integral engloba a dimensão 

ambiental, econômica, social e cultural, pois “tudo está interligado”, portanto, “é 

fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas 

naturais entre si e com os sistemas sociais” (LS, 139). Pode-se afirmar que a ecologia 

integral se fundamenta em alguns princípios tais como:  

 a) O todo é superior à parte: O meio ambiente implica a relação entre a 

natureza, seus ecossistemas e a sociedade. Há uma interação entre os ecossistemas e 

os diferentes mundos sociais, o que “demonstra mais uma vez que o todo é superior à 

parte” (LS, 141). Pois, “tudo está relacionado, então o estado de saúde das instituições 

tem consequências no ambiente e na qualidade de vida humana: Toda a lesão da 

solidariedade e da amizade cívica provoca danos ambientais” (LS, 142).  

 Junto com o patrimônio natural há o patrimônio histórico, artístico e cultural, 

ou seja, trata-se de uma ecologia cultural que “faz parte da identidade comum de um 

lugar, servindo de base para construir uma cidade habitável”, assumindo “a 

perspectiva dos direitos dos povos e das culturas, dos atores sociais e locais a partir 

de sua própria cultura” (LS, 144).   

 b) Princípio da ecologia cotidiana: A ecologia integral parte do mais imediato, 
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isto é, “da qualidade da vida humana, o espaço onde as pessoas transcorrem a sua 

existência”, pois “os ambientes onde vivemos influem sobre a nossa maneira de ver a 

vida, sentir e agir”: Em “nosso quarto, na nossa casa, no nosso lugar de trabalho e no 

nosso bairro, usamos o ambiente para exprimir a nossa identidade”. O princípio da 

ecologia cotidiana organiza o ambiente “e quando este aparece desordenado, caótico 

ou cheio de poluição visual e acústica, o excesso de estímulos põe à prova as nossas 

tentativas de desenvolver uma identidade integrada e feliz” (LS, 147). A capacidade 

criativa e a “generosidade de pessoas e grupos” superam as limitações do ambiente, 

“modificando os efeitos adversos dos condicionamentos e aprendendo a orientar a 

sua existência no meio da desordem e precariedade” (LS, 148). As contradições da 

vida cotidiana, sobretudo urbana, em que os ambientes favorecem a integração e 

também o “aparecimento de comportamentos desumanos e a manipulação das 

pessoas por organizações criminosas”, mesmos assim os habitantes “são capazes de 

tecer laços de convivência e de enraizamento, isto é, o “sentimento de estar em casa, 

dentro da cidade que nos envolve e une” (LS, 149;151). 

 c) Princípio do bem comum: A ecologia integral é inseparável do princípio do 

bem comum, pois ele é central para a ética social. O bem comum é “o conjunto das 

condições da vida social que permite, tanto aos grupos como a cada membro, 

alcançar mais plena e facilmente, o desenvolvimento integral ” (LS, 156), aplicando o 

princípio de subsidiariedade, envolvendo “toda a sociedade – e, nela, especialmente o 

Estado – tem obrigação de defender e promover o bem comum” (LS, 157).  

 d) Princípio intergeracional: O conceito de bem comum engloba igualmente 

as gerações futuras, o “destino comum do qual não podem ser excluídos aqueles que 

virão depois de nós”, isto é, o desenvolvimento sustentável vincula a solidariedade 

intergeracional. “Quando pensamos na situação em que se deixa o planeta às gerações 

futuras, entramos noutra lógica: a do dom gratuito, que recebemos e comunicamos”. 

Isto implica em superar um critério apenas utilitarista de eficiência e produtividade, 

ou seja, “o ambiente situa-se na lógica da recepção. É um empréstimo que cada 

geração recebe e deve transmitir à geração seguinte” (LS, 159). 

 Os quatro princípios que compõem a ecologia integral parte, primeiramente da 

ideia do todo da natureza que articula as partes do meio ambiente, ecossistemas e 

povos; depois, evoca-se o princípio do cotidiano da ecologia humana no viver 

imediato do dia-a-dia, sentir e agir das organizações familiares, comunitárias e 

sociedades; em seguida, enuncia-se o princípio do bem comum com as atribuições 
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das mediações que sabe articular a capacidade de autonomia do princípio subsidiário 

com a gestão do Estado; enfim, o princípio intergeracional enuncia a contradição 

entre a lógica da gratuidade e a lógica utilitarista, que encontra a superação no 

conceito de desenvolvimento sustentável e solidário entre as presentes e futuras 

gerações. Subjaz a estes quatro princípios um desafio ético para as relações 

internacionais, a política, a economia, as religiões, as ciências e os movimentos 

ecológicos. 

 

5 Ética Interdisciplinar 

 

O documento enuncia linhas de ação face aos cenários de degradação 

ambiental e humana e o diagnóstico dos problemas e causas da destruição do planeta. 

As orientações éticas são interdisciplinares pois englobam desde as relações 

internacionais e nacionais, passando pela política e economia até o diálogo entre 

religiões e ciências: “Precisamos de uma política que pense com visão ampla e leve 

em frente uma reformulação integral, abrangendo em um diálogo interdisciplinar os 

vários aspectos da crise” (LS, 197).    

 a) Relações Internacionais de Interdependência: As teorias das relações 

internacionais opõem-se, a grosso modo, em dois polos: realismo e liberalismo com 

suas variações internas. Sem desconhecer o peso destas teorias, o documento 

constata a interdependência entre os Estados, pois os problemas e as soluções 

precisam de uma perspectiva global: “A interdependência obriga-nos a pensar em um 

único mundo, em um projeto comum”. Os movimentos ecológicos e as muitas 

organizações da sociedade civil têm um longo caminho e um histórico de 

contribuições na agenda pública internacional a fim de estabelecer ações a longo 

prazo em relação ao planeta. Porém, as cúpulas mundiais sobre o meio ambiente não 

corresponderam às expectativas dos movimentos ecológicos e das organizações da 

sociedade, “porque não alcançaram acordos ambientais globais realmente eficazes” 

(LS, 166).  

 b) Políticas nacionais e locais- O tempo é superior ao espaço: Os governos 

vivem uma contradição, de um lado, a pressão por resultados imediatos exigidos pelo 

crescimento a curto prazo e o desejo consumista das populações; e, de outro, os 

desafios de introduzir uma agenda ambiental com visão ampla a partir do princípio 

de que “o tempo é superior ao espaço”. Ou seja, somos mais fecundos quando 
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geramos processos ao invés de dominar espaços de poder, pois, “a grandeza política 

mostra-se quando, em momentos difíceis, se trabalha com base em grandes 

princípios e pensando no bem comum a longo prazo” (LS, 178).  Por isso, os cidadãos 

e os governos precisam garantir a continuidade na implementação de políticas 

ambientais, porque os resultados requerem muito tempo e implica assumir 

responsabilidades que “não correspondem à lógica eficientista e imediatista atual da 

economia e da política” (LS, 181).  

 No que diz respeito aos processos de tomada de decisões sobre o impacto 

ambiental dos empreendimentos e projetos de desenvolvimento, requer-se 

transparência em que a “rentabilidade não pode ser o único critério a ter em conta”. 

Porém, “isto não implica opor-se a toda e qualquer inovação tecnológica que permita 

melhorar a qualidade de vida de uma população” (LS, 187). O documento reconhece 

que há problemas sobre o meio ambiente em que é difícil chegar a um consenso. Por 

isso, “a Igreja não pretende definir as questões científicas nem substituir-se à política, 

mas convida a um debate honesto e transparente, para que as necessidades 

particulares ou as ideologias não lesem o bem comum” (LS, 187).  

 c) Política e Economia – A unidade é superior ao conflito: O documento 

posiciona-se em relação a estas duas disciplinas afirmando que “a política não deve 

submeter-se à economia, e esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma 

eficientista da tecnocracia” (LS, 189).  

A partir desta afirmação descrevem-se as contradições e critica-se a economia 

de mercado no que diz respeito ao meio ambiente. A proteção ambiental não se 

assegura apenas com base no “cálculo financeiro de custos e benefícios”, além disso, 

“o ambiente é um dos bens que os mecanismos de mercado não estão aptos a 

defender ou a promover adequadamente”. Cabe “evitar uma concepção mágica do 

mercado, que tende a pensar que os problemas se resolvem apenas com o 

crescimento dos lucros das empresas ou dos indivíduos”. O documento pergunta: 

“Será realista esperar que quem está obcecado com a maximização dos lucros se 

detenha a considerar os efeitos ambientais que deixará às próximas gerações”? 

Constata-se que “dentro do esquema do ganho não há lugar para pensar nos ritmos 

da natureza, nos seus tempos de degradação e regeneração, e na complexidade dos 

ecossistemas que podem ser gravemente alterados pela intervenção humana”. 

Conclui-se que “quando se fala de biodiversidade, no máximo pensa-se nela como um 

reservatório de recursos econômicos que poderia ser explorado, mas não se considera 
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seriamente o valor real das coisas” (LS, 190). Face a estas críticas imediatamente a 

reação é que se “pretende parar, irracionalmente o progresso e o desenvolvimento 

humano”. Porém, “trata-se de abrir caminho a oportunidades diferentes, que não 

implica frenar a criatividade humana nem o seu sonho de progresso, mas orientar 

esta energia por novos canais” (LS, 191) e novos conceitos de sustentabilidade, tais 

como: 

(1) Desenvolvimento sustentável: A condição para que apareçam novos 

modelos de progresso, é “converter o modelo de desenvolvimento global”, isto é, 

“redefinir o progresso”, pois, “um desenvolvimento tecnológico e econômico, que não 

deixa um mundo melhor e uma qualidade de vida integralmente superior, não se 

pode considerar progresso” (LS, 194); (2) Crescimento sustentável: Muitas vezes o 

discurso do crescimento sustentável é usado para justificar e “absorver valores do 

discurso ecologista, dentro da lógica da finança e da tecnocracia” (LS, 194); (3) 

Responsabilidade social e ambiental das empresas não pode se reduzir a “uma série 

de ações de publicidade e imagem” (LS, 194).  

Enfim, o “princípio da maximização do lucro, que tende a isolar-se de todas as 

outras considerações, é uma distorção conceitual da economia: desde que aumente a 

produção pouco interessa que isso se consiga à custa dos recursos futuros ou da 

saúde do meio ambiente” (LS, 195).  

O papel da política orienta-se pelo princípio da subsidiariedade, “que dá 

liberdade para o desenvolvimento das capacidades presentes a todos os níveis, mas 

simultaneamente exige mais responsabilidade pelo bem comum a quem tem mais 

poder”. Constata-se que alguns setores econômicos têm mais poder do que os 

próprios Estados. Por isso, “não se pode justificar uma economia sem política, porque 

seria incapaz de promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise 

atual” (LS, 196), em que é necessária uma “visão ampla e um diálogo interdisciplinar” 

para superar a crise.  

Tanto a política como a economia têm responsabilidades pela degradação 

ambiental, pois “uns se preocupam apenas com o ganho econômico e os outros estão 

obcecados apenas por conservar ou aumentar o poder”. O resultado disso são as 

“guerras ou acordos espúrios, onde o que menos interessa às duas partes é preservar 

o meio ambiente e cuidar dos mais fracos”. Conclui-se que o princípio da “unidade é 

superior ao conflito” (LS, 198), que a unidade entre a política e a economia é mais 

vantajosa para todos do que o conflito reducionista de apenas buscar o ganho 
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econômico ou de apenas conservar e aumentar o poder político.  

d) Religiões, Ciências e Movimentos Ecológicos - A realidade é superior à 

ideia: O documento critica, de um lado, a pretensão reducionista das ciências 

empíricas, pois, elas não “explicam completamente a vida, a essência íntima de todas 

as criaturas e o conjunto da realidade”, porque “isto seria ultrapassar indevidamente 

os seus confins metodológicos limitados” (LS, 199). De outro, lembra que “os textos 

religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas”, 

questionando: “Será razoável e inteligente relega-los para a obscuridade, só porque 

nasceram no contexto de uma crença religiosa? ” (LS, 199). 

A respeito dos princípios éticos reconhece o documento que eles não podem 

ser reduzidos ao “modo puramente abstrato, desligados de todo o contexto”. O “fato 

de aparecerem com uma linguagem religiosa não lhes tira valor algum no debate 

público”, antes, os princípios éticos, podem ser traduzidos na esfera pública e 

explicitados em muitas linguagens “incluindo a religiosa” (LS, 199).  

Conclui-se que são necessários quatro níveis de diálogo: 1) Diálogo inter-

religioso, pois “a maior parte dos habitantes do planeta declara-se crente, e isto 

deveria levar as religiões a estabelecerem diálogo entre si, visando ao cuidado da 

natureza”; 2) Diálogo entre as próprias ciências, “porque cada uma costuma fechar-se 

nos limites da sua própria linguagem, e a especialização tende a converter-se em 

isolamentos e absolutização do próprio saber”; 3) Diálogo “aberto e respeitador dos 

diferentes movimentos ecológicos”, pois “entre os quais não faltam as lutas 

ideológicas”; 4) Diálogo em vista do bem comum a fim enfrentar a “gravidade da crise 

ecológica, lembrando sempre que a realidade é superior à ideia” (LS, 201).  

 

Conclusão 

 

 Como conclusão deste trabalho apresentamos os quatro princípios que 

atravessam e estruturam a Laudato Si: teleológico e metodológico, epistemológico e 

sistemático. Estes princípios já foram explicitados na Exortação Apostólica Evangelii 

Gaudium4 e na Carta Encíclica são retomados para fundamentar e compreender a 

natureza e os problemas ambientais do planeta, como foram enunciados ao longo do 

trabalho.  

                                                           
4 As citações da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium de Francisco, daqui para frente serão 
abreviadas por EG e seguidas do número do parágrafo correspondente. 
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1º Primazia do tempo/plenitude em relação ao espaço/limitado 

O primeiro princípio da realidade coloca a tensão entre dois polos: a plenitude e o 

limite. A plenitude liga-se ao tempo, enquanto o limite relaciona-se ao espaço. A 

vontade quer apropriar-se de todo o tempo, porém, o espaço é limitado. A tensão que 

todo o cidadão vive é entre a vontade de plenitude infinita e o espaço limitado e finito 

das circunstâncias existenciais. Porém, há a “utopia que nos abre ao futuro como 

causa final que atrai”. Ora, é esta teleologia que aponta para frente, que afirma a 

primazia do tempo sobre o espaço (cf. EG, n. 222) 5.  

 

2º Primazia - unidade da diferença em relação ao conflito/fragmentação 
 
O segundo princípio trata da polaridade entre unidade e conflito, reconhecendo que o 

conflito é inerente às relações humanas, ou seja, a contradição é constitutiva dos 

processos sociopolíticos. Porém, o conflito não é o fim dos processos, mas é “a 

unidade profunda da realidade” que dá sentido às ações. Fixar-se apenas no conflito 

leva a perder a perspectiva da história, reduzindo a realidade a um mosaico 

fragmentado (cf. EG, n. 226). 

 

3º Primazia da realidade/objetividade em relação à ideia/formalismo: 

Aqui, temos também uma tensão bipolar entre realidade e ideia, objetividade e 

nominalismo formal. Francisco acentua vários problemas decorrentes de fixar-se 

apenas na ideia, levando a “ocultar a realidade”, vivendo no “reino só da palavra, da 

imagem, do sofisma”: “Purismos angélicos, os totalitarismos do relativo, os 

nominalismos declaracionistas, os projetos mais formais que reais, os 

fundamentalismos anti-históricos, os eticismos sem bondade, os intelectualismos 

sem sabedoria” (EG, n. 231). É importante notar que, para cada problema 

proveniente de uma visão epistemológica dualista da realidade, há uma qualificação 

crítica que explicita a separação entre os polos da relação. 

Então, a proposta de Francisco é dar primazia à realidade em relação à ideia, embora 

sejam dois polos do mesmo fato de conhecimento. Trata-se de reconhecer a ideia já 

dada na realidade. Francisco serve-se de um argumento teológico para afirmar que o 

critério da realidade se legitima no fato da encarnação de Deus. Por um lado, 

reconhecer que a Palavra de Deus já está presente na história e, de outro, a Palavra 

                                                           
5 Esta parte conclusiva é a reprodução de parte do artigo de Agemir Bavaresco e Raphael C. Pinto. 
Sociedades plurais, religião e princípios bipolares. Sol Nascente. V. 7, 2014, p. 10-26.   
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sempre precisa encarnar-se de novo, constitui-se na dinâmica que mantém os dois 

polos em tensão: ideia e realidade. Embora, sob o ponto de vista epistemológico, o 

ponto de partida seja a realidade, evitando “permanecer na pura ideia e degenerar em 

intimismos e gnosticismos que não dão fruto” (EA, n. 233).  

Depois, de enunciar o princípio teleológico que mantém a tensão entre tempo e 

espaço, do princípio metodológico da unidade e do conflito, do princípio 

epistemológico da realidade e da ideia, agora, conclui-se com o princípio sistemático 

da relação entre o todo e as partes.  

 

4º Primazia do todo em relação à parte: Neste último princípio bipolar, a 

tensão dá-se entre o global e o local. Da mesma forma que nos anteriores, 

inicialmente, apontam-se os problemas decorrentes de fixar-se apenas num dos lados 

dos extremos: Cabe “prestar atenção à dimensão global para não cair numa 

mesquinha cotidianidade” e ao mesmo tempo, não perder de vista o local, ou seja, 

“caminhar com os pés na terra” (EG, n. 234). De um lado, os cidadãos não devem 

viver num “universalismo abstrato e globalizante”, de outro, eles não podem 

transformar-se num “museu folclórico de eremitas localistas, condenados a repetir 

sempre as mesmas coisas” (cf. EG, n. 234). Então, os cidadãos têm uma visão 

holística do seu mundo, sabendo integrar o todo e as partes numa visão de unidade 

global e autonomia local. 

Para Francisco, o modelo de representação da primazia do todo em relação à 

parte não é a esfera, pois esta é uma representação uniforme, em que “cada ponto é 

equidistante do centro, não havendo diferenças entre um ponto e o outro” (EG, n. 

236). Melhor é o modelo do poliedro, “que reflete a confluência de todas as partes que 

nele mantêm a sua originalidade”, isto é, a ação em todos os níveis reúne no poliedro 

o melhor de cada cidadão, incorporando projetos, potencialidades, culturas, 

incluindo a face peculiar da parte no todo (id.n. 236).  

O fim é o todo: A conclusão deste princípio afirma que “o todo é superior à 

parte” (id. n. 237). O primeiro princípio enunciava a finalidade imanente a toda a 

realidade que é atingir, pacientemente, o tempo da plenitude, na impaciência do 

espaço limitado da história de cada época. Este princípio vincula-se, agora, ao quarto 

princípio que tem como horizonte alcançar a totalidade. Trata-se de um todo que 

incorpora todos os cidadãos e todas as dimensões da natureza e da humanidade. Cabe 

concluir que há uma complementariedade inclusiva entre os quatro princípios: 
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teleológico e metodológico, epistemológico e sistemático. Portanto, (1) o princípio 

teleológico mantém a tensão entre tempo e espaço, isto é, as políticas nacionais e 

locais, os governos e os cidadãos devem garantir a continuidade e a implementação 

de políticas ambientais, pois os resultados requerem tempo e responsabilidades que 

nem sempre correspondem à lógica da economia de mercado. (2) O princípio 

metodológico da unidade e do conflito, mostra que o processo de construção da 

unidade entre a política e a economia é melhor para o desenvolvimento sustentável 

do que o conflito de apenas buscar o ganho econômico ou de apenas conservar e 

aumentar o poder político. (3) O princípio epistemológico da realidade e da ideia, 

convida ao diálogo entre os diferentes atores sociais, políticos e econômicos, 

superando ideologias em vista do bem comum sabendo que a realidade é superior à 

ideia. (4) O princípio sistemático da relação entre o todo e as partes propõe uma 

ecologia integral em que o meio ambiente implica a relação entre a natureza, seus 

ecossistemas e a sociedade, numa interação entre os ecossistemas e os diferentes 

mundos sociais, pois, tudo está relacionado e interligado.  
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Introdução 

 

Nos dias atuais, concomitante à crise da razão técnica-instrumental, ressurge o 

interesse pela espiritualidade e, em decorrência, pela ética - “se Deus não existe, tudo 

está permitido” (Dostoiewski). Não que razão e ética necessariamente se excluam 

mas, historicamente, um determinado tipo de razão contribuiu para o eclipse da ética 

ou pelo menos com o atual relativismo moral - ‘é bom aquilo que é bom para mim; é 

mau aquilo que é mau para mim’ (Sartre). Conhecemos o fato: com o advento da 

modernidade desencadeou-se um processo de dissociação entre razão e fé, em 

contraposição ao período escolástico, no qual a fé se sobrepunha à razão. Sem dúvida, 

a autonomia da razão se fazia mais que necessária, até para salvar a fé de ser um ato 

irracional.  

Entretanto, a razão, da legítima autonomia em relação à fé, pouco a pouco, 

orgulhosa de suas possibilidades, foi sobrepondo-se à fé, desembocando em sua 

separação. E. Kant operou um corte entre a razão teórica - o horizonte das verdades 

verificáveis na subjetividade transcendental e, a razão prática, para onde ele remeteu 

a fé, - o horizonte dos imperativos categóricos da moral. Passa-se da fé dogmática à 

razão dogmatizada. 

Na segunda modernidade ou segunda ilustração, os filósofos da práxis, além de 

restringirem o conhecimento ao horizonte do real, entendido como estruturalmente 

material, encarregaram-se de demonstrar a relatividade de toda verdade identificada, 

porquanto toda forma de conhecimento é contingente ao sujeito, a interesses e a um 

                                                           
1 Publicado em Encontros Teológicos, n. 35, Ano 18 / número 2 / 2003, p. 57-68.  
2 Doutor em Ciências Teológicas e Religiosas pela Universidade de Louvain/Bélgica, professor de 
teologia na Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, membro da Equipe de Reflexão Teológica do 
Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM). Foi perito no Sínodo da Amazônia, da Conferência 
dos Bispos do Brasil na Conferência de Aparecida e do CELAM na Conferência de Santo Domingo. 
Autor de mais de uma centena de artigos em revistas nacionais e internacionais e de dezenas de livros 
publicados no Brasil e no exterior – agenor.brighenti@pucpr.br 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-04


102 | Cordeiro de Deus: Festschrift  em homenagem a Luiz Carlos Susin 

lugar determinado. Com isso, abriu-se o caminho para a subsequente morte da 

metafísica e, com ela, a morte de Deus e, surpreendentemente, da ética. Desembocou-

se, como afirma H. de Lubac, no “drama do humanismo ateu” - o bem como um 

imperativo categórico, desprovido de razões, expondo a aventura humana a uma 

náusea ou a uma paixão inútil (Sartre). Desdogmatizada a fé, agora desdogmatiza-se 

igualmente a razão. Toda pretensão de verdade é suspeita do irracionalismo da fé. A 

morte de Deus desemboca no desencantamento da razão e em sua própria negação, 

conforme atesta o niilismo de Nietzsche, um personagem revisitado nestes tempos de 

crise da modernidade.   

Hoje, na modernidade tardia ou num contexto de construção de uma terceira 

ilustração, volta-se a descobrir o nexo entre morte de Deus e morte da verdade 

racional, na medida em que o funcionamento racional da razão pressupõe a confiança 

ou a fé na própria razão (H. Kung). Percebe-se que o fundamento da razão está fora 

da razão; ou como afirma Wittgenstein - “o sentido está fora do mundo”; ou como 

demonstra E. Levinas-  a ética evoca o absoluto; a ética é transcendental.  

Com o objetivo de levantar aqui ‘alguns elementos epistemológicos de uma 

questão aberta e complexa’, passaremos em revista a discussão epistemológica do 

século XX, caracterizada em torno à questão que nos ocupa por três momentos: o 

positivismo lógico, a superação do positivismo lógico e a hermenêutica.  

 

1. Secularização da razão e morte de Deus 

 

O advento do mundo moderno - com o humanismo (Erasmo, Lutero), a 

renascença (Giordano Bruno, Tomás Morus, Maquiavel), a revolução científica (F. 

Bacon), o racionalismo (R. Descartes, B. Spinoza, Leibniz) e o empirismo (T. Hobbes, 

J. Locke, G. Berkeley, D. Hume) -  teve sua origem justamente na tentativa de tornar 

a razão autônoma da fé. Mas, como já aludimos, da autonomia, este processo 

desembocou na separação entre razão e fé, com graves consequências para ambas.  

a) O neopositivismo ou o positivismo lógico 

Não é o caso aqui de mostrar como se deu o processo da racionalidade 

moderna, que desembocou no neopositivismo ou positivismo lógico. Contentemo-nos 

com algumas indicações que possam nos situar no tema em questão3. O 

                                                           
3 Para uma visão mais completa ver Francesco BELLINO, “Filosofia da ciência e religião. Paranorama”, 
in G. PENSO - R. GIBELLINI (Org.), Deus na Filosofia do Século XX, Edições Loyola, São Paulo 1998, 
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neopositivismo tem suas bases no positivismo que, por sua vez, tem suas raízes no 

empirismo. Este último, querendo descobrir de onde a mente humana tira as idéias 

universais e os primeiros princípios, remetidos pelo racionalismo às idéias inatas 

(Descartes), alicerçado nas ciências experimentais, busca partir da constatação de 

acontecimentos particulares, da experiência de certos fatos concretos, para depois, 

mediante a descoberta de relações constantes das leis estáveis, fazer possível a 

antecipação de outras experiências. Como se pode constatar, ainda que partindo da 

experiência, não há uma negação da possibilidade do acesso da razão a realidades de 

índole imaterial.  

Já o positivismo vai mais longe. Apoiado no corte operado por Kant entre 

razão teórica (conhecimento racional) e razão prática (conhecimento moral), passa a 

negar a possibilidade de interferência entre proposições científicas e religiosas, ao 

considerar que ciência e religião se ocupam de esferas diferentes. 

O neopositivismo ou o empirismo lógico não ficou por aí e foi ainda mais longe.  Ele 

afirma a contraposição entre ciência e religião, ao considerar o conhecimento 

científico a única forma válida de conhecimento. Apoiado na “princípio da 

verificabilidade”, o significado de uma proposição é equivalente ao método de sua 

verificação. Ora, como o problema da existência de Deus não pode ser verificado 

empiricamente, não se constitui numa proposição cognitivamente significante4. 

Como se pode perceber, a posição dos neopositivistas, ao considerar as sentenças 

religiosas sem sentido, distingue-se dos ateus e dos agnósticos. O agnóstico afirma 

que a existência de Deus é uma possibilidade na qual não se tem nenhuma boa razão 

nem para crer nem para não crer. O ateu afirma pelo menos a possibilidade da 

inexistência de Deus. Já os neopositivistas, da afirmação de que a existência de Deus 

não tem sentido, passam à afirmação de que não há razão nenhuma para evocar o 

problema de Deus e, portanto, à rejeição da idéia em si de religião5.  

b) Ateísmo e niilismo 

Embora as razões para tal evocadas por Nietzsche sejam um pouco distintas, o 

resultado é o mesmo - o sagrado escapa ao alcance do cognitivo e, com ele, o mistério 

da transcendência existencial6. O sagrado revela-se na consciência do não poder do 

                                                                                                                                                                                     

p. 567-580.  
4 Cf. G. COTTIER, Una relación no ideológica con la verdad. Verdad y tolerancia en la Ilustración, en la 
postmodernidad y en el cristianismo, in Scripta Theológica 28 (1996), 163-177.  
5 A. del NOCE, Il problema dell’ateismo, 4a. Ed., Bologna 1990, p. 293-298.  
6 Cf. G. PENSO, “O divino como problemacidade”, in G. PENSO - R. GIBELLINI (Org.), Deus na 
Filosofia do Século XX, op. cit., p. 23-32. As principais obras de Nietzsche sobre o tema em questão 
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homem de definir tal realidade com as categorias do intelecto. Tal consciência do não 

poder implica a consciência da própria finitude diante do horizonte do nada que, por 

sua vez, implica a mais profunda consciência do que não é finito. No primeiro caso, 

vemo-nos diante do desespero, da náusea; no segundo, temos a consciência 

(voluntarista) de superar este desespero. Nisso reside a liberdade autêntica, que 

consiste no paradoxo do não poder. Decidir-se por superar a náusea implica o ato de 

ir além do espaço e do tempo - colocar-se diante do horizonte do não tempo, mas que 

não passa da eternidade existencial, que coincide com o próprio horizonte do nada e 

do sagrado. O espaço do nada é o espaço do sagrado. A transcendência metafísica 

nada mais é do que o nada, pois a eternidade desenrola-se apenas no homem, ainda 

que não possa jamais esgotá-la.  

Por isso, o divino tematizado pela metafísica cristã é alienante, porque 

permanece na dimensão abstrata do conceito. O sagrado ou o divino é aquilo que 

escapa essencialmente a todo alcance do conhecer. Donde a “morte de Deus”, 

enquanto morte do Deus da metafísica, isto é, daquele compreendido graças aos 

conceitos. Por isso, dizer que o ser humano é racional é muito pouco - o homem é 

aquele que ‘supera’ a dimensão abstrata do conhecer e, nesse ato de superação, 

revela-se a autenticidade do super-homem. A dimensão de ‘super’ indica a abertura 

para a transcendência e, portanto, para o sagrado, que deve ser superado pela 

abertura ao nada, pois o sagrado nada mais é que a própria vontade de poder. O 

divino não é uma realidade separada do ser humano. Homem e Deus se encontram 

em contínuo ato de superação do objeto conhecido e, consequentemente, na 

consciência do não-poder em relação ao não objeto, isto é, ao nada. Ato este, marcado 

pela insegurança e pelo risco.  

Fica, assim, revertida a concepção metafísica do conhecer como segurança e a 

de Deus como causa última da segurança. O livre pensador que, com arrogância, 

substituiu por seu eu o divino é, no fundo, o filho natural do pensamento metafísico.  

 

2. Morte de Deus e negação da verdade racional 

 

O niilismo (involuntário) de Nietzche, o super-homem enquanto abertura ao 

                                                                                                                                                                                     

são: Assim falou Zaratustra, A vontade de poder, Ecce Homo e O anticristo. Uma boa visão de 
conjunto de seu pensamento se pode encontrar em J. GRANIER, Nietzsche, Col. Que sais-je, Presses 
Universitaires de France, Paris 1989; E. CORET-P. EHLEN-J. SCHMIDT, La filosofía del siglo XIX, 
Herder, Barcelona 1987, p. 162-169.  
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nada pela vontade de poder, pôs sob suspeita o positivismo lógico, na medida em que 

ele se crê como abertura ao tudo. O advento das ciências hermenêuticas se 

encarregaria de fazer desmoronar a pretensão da razão por um conhecimento 

absoluto. 

a) A superação do positivismo lógico 

A história dos desdobramentos do movimento neopositivista mostrou os 

limites do princípio de verificação: se toda proposição deve ser empiricamente 

verificável para ser sensata, é legítimo observar que o próprio princípio de verificação 

não é verificável empiricamente e, portanto, ele mesmo é uma sentença carente de 

significado. Não somente as hipóteses teóricas não são isoláveis e examináveis 

individualmente, pois estão interligadas umas às outras e são logicamente 

inseparáveis, como também dos dados sensoriais, na medida em que os fatos das 

ciências não são tão imediatos e neutros, mas construídos, mostram-se desde o início 

elaborados na linguagem de uma teoria. Também a ciência é um processo de 

tentativa de ensaio e erro, de conjecturas e refutações, aberto em contínuo devir, que 

não leva à posse segura da verdade, mas a uma aproximação progressiva da verdade - 

é aceitável a teoria que põe mais problemas e descobre problemas mais importantes. 

É a superação do cientificismo, da interpretação da ciência segundo o modo 

logicizante, desligado das condições ontológicas e histórico-culturais e fechado no 

domínio das categorias e dos problemas analíticos. 

b) A hermenêutica 

A reviravolta ontológica operada pela hermenêutica por Heidegger7 e pelo 

personalismo de E. Mounier situa a ciência no contexto da condição humana. O 

conhecimento é um modo de ser no mundo e não têm, de modo algum, um poder 

fundante  e absoluto8. Estando o sujeito pensante sempre no interior de uma situação 

histórico-temporal já socialmente estruturada, desaparece a possibilidade de ter um 

ponto de vista externo, neutro, que possibilite a objetividade total da realidade. Dado 

o limite radical de nosso saber, desmorona a velha pretensão da ciência de ser a única 

via de acesso à verdade objetiva, suprime as pretensas razões do contraste com a fé e 

obriga a razão a interrogar-se sobre si mesma, sobre suas origens e razões. 
                                                           
7 Sua principal obra sobre a questão é O ser e o tempo. Uma boa visão global sobre o estado atual da 
hermenêutica, ver M. MACIERAS - J. TEBOLLE, La Hermenéutica contemporánea, Serie Biblioteca 
de la Filosofía, Editorial Cincel, Madrid 1990. 
8 Cf. J. LADRIÈRE, L’articulation du sens. I. Discours cientifique de la foi, Paris 1990. Ver, também, C. 
GEFFRÉ, Cristianismo ante el riesgo de la interpretación. Ensayos de hermenéutica teológica, Madrid 
1984; H. G. GADAMER, Verdade e método, 4a. Ed., Vozes, Petrópolis 1998; P. RICOEUR, A metáfora 
viva, Rés, Porto 1983; ID., O conflito das interpretações, Imago, Rio de Janeiro 1978. 
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Na seqüência, a ‘crise da certeza’ produziu ‘a certeza do acaso’ (J. Monod)9. 

Pode-se afirmar que, depois da teoria da relatividade e da mecânica quântica, o caos 

tornou-se a terceira grande revolução do século XX. Com as duas primeiras, o caos 

abole os dogmas da física newtoniana. A ‘ciência do caos’ descobre que entre ‘ordem’ 

e ‘acaso’ não há uma oposição rígida, mas ‘o jogo dos possíveis’, e que também o caos 

parece obedecer a modelos de comportamento precisos e esconde uma ordem oculta, 

que dá origem a fenômenos extremamente complexos, partindo de regras 

extremamente simples. 

c) O ‘desencantamento do mundo’ weberiano 

O mundo moderno produziu o ‘desencantamento do mundo’ weberiano e a 

secularização da razão, em que, cética de uma razão sem razão, procura confinar-se 

na denominada ‘razão emocional’, assumindo a prática da indiferença pelos valores 

da verdade. A secularização extrema da razão, na forma soft da comunicação total, 

metodologicamente vai decapitando todo valor de verdade, que é a forma extrema de 

dogmatismo, na medida em que as demais posições são reduzidas a meras opiniões, 

isentas de toda pretensão de verdade. 

Mas, é em meio a este desencantamento e crise da chamada razão técnica-

instrumental10, que se vislumbra um fato novo. Desarmada das couraças artificiais de 

seus dogmas, a modernidade tardia volta a descobrir o nexo entre Deus e verdade, 

entre fé e razão, mesmo na distinção dos níveis lógicos e experimentais. Constata-se 

que, o total desencantamento da razão reduz, até negá-la, o alcance da verdade da 

razão. A separação entre razão e fé ameaça tanto a autenticidade da fé como  a 

racionalidade da razão. A simples razão emocional, o confinamento na experiência, 

desemboca na incomunicabilidade racional, assumindo a forma agressiva do 

dogmatismo. 

 

3. Em busca do nexo entre Deus e verdade 

 

Hoje, depois de séculos de separação e conflito entre o mundo da fé e o mundo 

da razão científica, de uma preconceituosa oposição, os dois pólos parecem tender à 
                                                           
9 Cf. J. MONOD, O acaso e a necessidade, 3a. Ed., Vozes, Petrópolis 1976. 
10 É a abordagem da pós-modernidade na perpectiva da Escola de Frankfurt, ver A. CORTINA ORTS, 
Crítica y Utopía. la Escuela de Francfort, Serie Historia de la Filosofia, Editorial Cincel, Madrid 1985; 
G. THERBORN, La Escuela de Frankfurt, Cuadernos Editorial Anagrama, Barcelona 1972. Sobre o 
tema ver, também, A. TOURRAINE, Crítica da Modernidade, 4a. Ed. Vozes, Petrópolis 1997; J. 
BAUDRILLARD, La posmodernidad, Editorial Kairós, Barcelona 1983; David Lyon, Pós-
modernidade, Paulus 1998.  
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exploração da solidariedade originária. O paradigma moderno, centrado na dúvida 

metódica - na certeza racional (‘penso, logo existo), é confrontado com o paradigma 

pós-moderno, que propõe-se a refletir sobre a razão mesma da razão, dado que não 

há mais certeza na ciência. No fundo o desafio não é apenas superar a dúvida (os 

mestres da suspeita), mas o desespero (niilismo), não só frente à realidade de Deus e 

do mundo, mas também frente à realidade da própria existência experimentada no 

duvidar e no pensar. Descobre-se que, em cada duvidar e pensar, pressupõe-se um ‘a 

priori’, uma prioridade de confiança11. 

a) Em busca de uma nova relação entre razão e fé 

Recuperar a relação ciênciareligião, razãofé não é tarefa simples, na medida 

em que não se pode dar passos para trás. Os modos de relação estabelecidos 

historicamente mostram-se totalmente inadequados no momento presente. Implica, 

pois, a superação dos paradigmas anteriores, a saber: fé sobre a razão (razão 

escolástica), razão contra a fé (razão iluminista moderna), fé contra a razão (razão 

protestante-barthiana)12.  

As bases de uma nova relação são basicamente duas: por um lado, a fé não é 

contra a razão, nem a razão é contra a fé, porque o funcionamento racional da razão 

pressupõe uma confiança na própria razão, que não pode ser justificada de maneira 

puramente racional; por outro lado, a fé em Deus não é um risco racional, cego, mas 

antes uma confiança justificável diante da razão e fundada na própria realidade.  

Ora, o debate epistemológico atual parece acenar para a crise do predomínio 

da epistemologia e o reconhecimento da dimensão ontológica da racionalidade e dos 

limites da ciência. A ciência já não pode reivindicar-se de um ‘conhecimento divino’, 

objetivista, espelho fiel da natureza. A ciência pós-einsteiniana fez desmoronar ‘a 

utopia do saber absoluto’, falsa promessa de uma sociedade perfeita e da liberdade 

absoluta. Enquanto saber humano finito, condicionado, historicamente falível, a 

ciência necessita de um contínuo controle de seus resultados, o que a leva a uma 

relação mais respeitosa com a fé. A relação ciência e fé implica recíprocas correlações 

críticas. A atividade científica se mostra cada vez menos representativa de uma 

realidade objetiva e cada vez mais organizadora de um mundo construído pela 

experiência humana. A ciência conhece através de paradigmas histórica e socialmente 

                                                           
11 H. KUNG, Teologia in camino, Milano 1987, p. 226. Ver, também, A. BENTUÉ, Racionalidad 
científica y teología, in Teología y Vida 33 (1992) 255-267.  
12 Sobre a questão ver a sugestiva obra de Manfredo  A. DE OLIVEIRA, Diálogos entre Fé e Razão, 
Paulinas, São Paulo 2000.  
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condicionados e, portanto, não pode ter a pretensão de espelhar uma ordem real na 

qual se possa afirmar ou negar a existência de Deus. Se Deus fosse objeto do 

conhecimento científico, seria um produto da mente humana. Não seria Deus, mas 

uma idéia. 

No debate atual entre ciência e fé, tanto quando se quer defender a 

racionalidade da ciência e da religião, como também quando se defende a existência 

de um ato de fé na própria ciência, tende-se a não separar mais nitidamente a razão e 

a fé e pode-se entrever uma nova dialética entre ciência e religião. 

Cabe advertir que, a revalorização da fé, enquanto confiança nas experiências mais 

profundas que guiam a nossa vida e a nossa busca, não é a revalorização do 

irracional. A fé é também aberta ao conhecimento, ainda que não expresso no 

momento por nenhuma das formas de razão que conhecemos. Mas está longe de estar 

desprovida de razão. 

   b) “O que mais conta é aquilo de que se deve calar” 

O caráter dogmático da universalização do ‘princípio de verificação’ encontrou 

em Wittgenstein uma crítica contundente, que os neopositivistas acolheram em sua 

anti-metafísica e sua teoria da tautologicidade das asserções lógicas, mas não 

entenderam o verdadeiro sentido do Tractatus13 - o sentido ético. É verdade que, em 

comum com os neopositivistas, ele traçara uma linha de separação entre aquilo de 

que se pode falar e aquilo de que se deve calar. A diferença é que os neopositivistas 

não tinham nada de que calar. O positivismo sustenta - e esta é sua essência - que 

aquilo de que podemos falar é tudo o que conta na vida. Já Wittgenstein crê 

apaixonadamente que tudo o que conta na vida humana é justamente aquilo de que 

devemos calar. E tudo aquilo de que se deve calar é aquilo sobre o que a ciência 

permanece silenciosa, e é o que mais conta na vida, ou seja, o sentido, a ética, pois a 

essência do bem nada tem a ver com os fatos e, portanto, não pode ser explicada por 

nenhuma proposição. A ética é uma verdade que se testemunha e não uma verdade 

passível de demonstração ou de argumentação. Em outras palavras, se a razão não 

consegue explicitar, porque escapa às suas possibilidades, de modo algum isso 

justifica negar. Antes apresenta-se o imperativo de buscar outras formas de razão que 

                                                           
13 Cf. L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, 2a. Ed., (tradução de Luiz Henrique Lopes 
dos Santos), Edusp, São Paulo 1994.  Convém advertir que há duas fases no pensamento do autor - a 
caracterizada pelas teses expostas no Tractatus, publicado em 1921 e a das Investigações Filosóficas, 
publicada em 1953, em que ele se propõe a ‘remediar os graves erros’, como ele próprio diz, que 
cometera no Tractatus.  
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explicitam a afirmação daquilo que é tudo o que conta na vida14. 

Para Wittgenstein, o bem é algo que está fora do âmbito dos fatos. ”O sentido 

do mundo deve estar fora dele. No mundo, tudo é como é e tudo acontece como 

acontece; não há nele nenhum valor - e se houvesse, não teria nenhum valor” (6.42). 

E continua: “É por isso que tampouco pode haver proposições da ética. Proposições 

não podem exprimir nada de mais alto. É claro que a ética não pode ser formulada. A 

ética é transcendental” (6.42; 6,421). Segundo ele, “é a priori certo que qualquer 

definição que se possa dar do bem é sempre um mal entendido”.  

Mostram-se, aqui, os limites da linguagem diante de realidades, que não só 

existem, mas que são as mais importantes na vida.  

c) A transcendência como ética 

E. Levinas é quem irá encontrar um novo modo de dizer, por um lado, a 

transcendência e, por outro, a subjetividade15. Em outra palavras, ele tentou pensar a 

diferença ontológica sem a ontologia, graças ao recurso da categoria bíblica de creatio 

ex nihilo, o impensável da ontologia grega. Para ele, o discurso sobre Deus se resolve 

na salvaguarda do sentido da transcendência, na medida em que a ‘significação do 

sentido’ deve colocar-se além dos planos do saber e da ontologia. A transcendência é 

o absoluto que se recusa à imanência do discurso, mesmo ao discurso da diferença 

ontológica. A transcendência é um excesso ou não é. Mas excesso significa um 

surplus de sentido, ou seja, irredutibilidade à posse do conhecer, num sentido 

radicalmente diferente da teologia negativa. Conhecer é representar, na medida em 

que o pensamento sai de si mesmo na direção do ser, sem porém cessar de 

permanecer junto de si mesmo, igual a si mesmo, sem perder sua própria medida, 

sem ultrapassá-la. O pensamento se satisfaz com a adequação. Por isso, o saber não 

pode ser o referente último de sentido, o único lugar onde o sentido pode ser dito.  

Para E. Levinas, a filosofia ocidental coincide com aquele desvelamento do 

Outro, em que, manifestando-se como ser, o Outro perde sua alteridade. Por ser uma 

filosofia do ser, torna-se filosofia da imanência ou da autonomia, ateísmo. O Deus dos 

filósofos, de Aristóteles até Leibniz, passando pelo Deus dos escolásticos, é um Deus 

                                                           
14 Para uma boa abordagem de Wittgenstein ver Massino BALDINI, “O silêncio, a ética e a religião”, in 
G. PENSO - R. GIBELLINI (Org.), Deus na Filosofia do Século XX, op. cit., p. 287-294.  
15 Cf. E. LEVINAS, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Paris 1971; ID., Totalidad e infinito. 
Ensayo sobre la exterioridad, Sígueme, Salamanca 1987. Outras obras importantes de E. Levinas, 
relacionadas com nossa temática, são: Deus e a filosofia, O rastro do outro, Do Deus que vem à idéia, 
Transcendência e inteligibilidade, Ética e infinito. Uma boa abordagem da filosofia de levinas pode-se 
encontrar em G. GONZÁLEZ R. ARNAIZ, E. Levinas: Humanismo y Etica, Serie Historia de la 
filosofía, Editorial Cincel, Madrid 1988.  
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adequado à razão, um Deus objeto de compreensão, incapaz de perturbar a 

autonomia de consciência, pois todo movimento espontâneo da consciência é 

reconduzido a esse retorno a si mesmo. 

Em E. Levinas, a tentativa de ‘pensar’ Deus se dá num duplo movimento. Por 

um lado, a absolutização de Deus em sua transcendência e, por outro, a 

inatingibilidade teórica por parte do conhecimento humano, fazem descobrir 

dimensões extra-teóricas e provocam um terceiro movimento - a irretitude e a 

abordagem transversal, que é o mais próprio para chegar a Deus. É possível dizer algo 

sobre Deus a partir das relações humanas. A abstração inadmissível é Deus. Sim, 

pode-se falar de Deus, não partindo da existência de um ser supremo e potentíssimo, 

mas sempre que em termos de relação com os Outros. A idéia abstrata de Deus é uma 

idéia que não pode iluminar uma situação humana. Tudo o que se pode dizer sobre 

Ele, virá desta situação de responsabilidade. Estamos sempre diante dos Outros. Por 

isso, a transcendência é ética e a subjetividade, à guisa de responsabilidade pelo 

outro, sujeição ao outro. Ele está no fundo do Tu. É Deus que se retrai na terceira 

pessoa, para esconder-se em seu rastro. É o tema da anacorese (ação de retirar-se) e 

da kenosis (esvaziamento de si mesmo). 

 

A modo de conclusão 

 

Secularização da razão e morte de Deus, morte de Deus e negação da verdade 

racional, a busca do nexo entre Deus e verdade foi o itinerário deste ensaio, que 

aponta para o horizonte fundante da ética. Pouco a pouco, o tempo se encarregou de 

minar a pretensa certeza de que só ‘é’ aquilo que se pode verificar empiricamente, ou 

que o ‘ser’ se esgota na natureza, numa espécie de triunfo do objeto sobre o sujeito. A 

anemia e, ao mesmo tempo, a sede espiritual de nosso tempo, obriga a razão a não 

ignorar seus próprios limites e a perceber que a inteligibilidade de um processo 

remete sempre à inteligência que a torna possível, ou que compreender algo é 

descobrir sua prévia compreensão. Já Tomás de Aquino lembrava que a verdade 

lógica supõe a verdade ontológica, que é a própria intencionalidade transcendente do 

objeto. A racionalidade não escapa à questão de Deus, não no âmbito da explicação 

sobrenatural, mas na perspectiva da pergunta pelo sentido da existência - do ser 

humano e do mundo. A pergunta pelo sentido mergulha-nos no âmbito da 

hermenêutica. Quem diz hermenêutica, diz interpretação; quem diz interpretação, diz 
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primado da busca do sentido em relação ao interesse exclusivo da verdade objetiva. A 

modernidade tardia tem marcado a diferença entre saber discursivo e saber intuitivo. 

O primeiro, é de um conhecimento racional, que leva a possuir intelectualmente e a 

dominar tecnicamente a realidade múltipla, mas não a entrar em comunhão com ela; 

é um conhecimento circunscrito ao âmbito das causas. O segundo, é ponte para a 

pergunta sobre o sentido do ser e se move no âmbito das razões. É só neste horizonte 

que a ética encontra seu lugar e adquire sua pertinência e relevância. A ética é 

transcendental. 



 

 

 
 

 

 
 



 

5. SALMOS COM IMPRECAÇÕES: UMA ABORDAGEM LIBERTADORA1 

 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-05 

 

Cássio Murilo Dias da Silva2 

 

Introdução 

 

Ao receber o convite para esta justa e merecida homenagem ao companheiro e 

amigo Luiz Carlos Susin, pensei em oferecer este artigo que, penso eu, reflete bem a 

caminhada pessoal e intelectual deste grande teólogo brasileiro. Os salmos com 

imprecações são uma das maneiras bíblicas de pensar a libertação daqueles que, na 

sociedade, encontram-se vulneráveis e sempre desfavorecidos. Tema tão antigo e, ao 

mesmo tempo, tão atual, o grito dirigido a Deus pelos empobrecidos e ultrajados não 

exclui o pedido de que o mal se volte contra os perversos. Mas esta reversão não 

constrói uma sociedade melhor se ela se limitar a castigar os injustos, sem uma 

mudança de consciência e de atitudes. O mandamento do amor aos inimigos (Mt 

5,44; Lc 6,27-28) não pode ser usado como princípio para, a priori, descartar os 

versículos imprecatórios dos salmos nem para considerar esses e outros textos do 

Antigo Testamento como uma palavra imperfeita e já superada. 

 

1 Nomenclatura e distinções 

 

Na língua hebraica, são três as raízes verbais para dizer “amaldiçoar”: אלה - ᾽lh, 

 é um termo jurídico, utilizado em (lh᾽ - ארר) rr. O primeiro verbo᾽ - ארר qll e - קלל

textos que falam da maldição proferida em vistas a obter um testemunho veraz (Pr 

29,24; Lv 5,1), ou para identificar quem cometeu um crime (Jz 17,2), ou mesmo para 

impor a fidelidade a um pacto (Gn 26,28; Ez 17,19). Uma maldição escrita pode ser 

                                                           
1 Artigo anteriormente publicado em ARAGÃO, Gilbraz S.: CABRAL, Newton Darwin A. Anais do IV 
Congresso da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Teologia e Ciência da Religião: 
“O futuro das religiões no Brasil”. São Paulo: ANPTECRE, 2013. pp. 1964-1989. Disponível em 
<<http://www.unicap.br/anptecre/wp-content/uploads/2013/12/ANPTECRE_IV-Congresso.pdf>>. 
Acesso em 12/11/2019. 
2 Mestre e doutor em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, professor de Antigo 
Testamento nos cursos de graduação e pós-graduação em Teologia na Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUCRS). E-mail: cassio.silva@pucrs.br. ORCID: 0000-0002-8264-7793. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-05
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dissolvida na água para torná-la “água de maldição”, que fará o mal à pessoa não 

sincera que a beber (Nm 5,23-28). No Piel, a segunda raiz (קלל - qll) indica um ato de 

rebeldia que se justifica somente em caso de legítima ira; todavia, sem justo motivo, a 

maldição não se cumpre (Pr 26,2). Por fim, ארר - ᾽rr – cujo significado é “fazer 

(sentido ativo) ou declarar (sentido passivo) uma pessoa ou coisa ָארּור [maldita]” – é 

o verbo aplicado a quem tem autoridade ou mesmo o poder para executar a maldição 

(Gn 3,14.17; 9,25; 49,7). As maldições construídas com o passivo de ארר - ᾽rr – ָארּור - 

᾽ārûr [maldito] – têm duas finalidades:  

(a) declarar / fazer uma pessoa (ou coisa) maldita; 

(b) criar uma “zona de maldição”, isto é, descrever uma conduta que, se 

seguida, torna quem a pratica alguém amaldiçoado (Dt 27,15-26; Js 6,26; Jz 21,18; 

1Sm 14,24.28; Jr 48,10). 

 

1.1 Maldição ou Imprecação? 

 

Os estudiosos não são unânimes quanto a falar de “salmos de maldição” ou de 

“salmos de imprecação” (ou “salmos imprecatórios”). Não se trata de uma simples 

questão de palavras. Ao contrário, esta definição faz parte do núcleo de um problema 

complexo, intimamente ligado à interpretação dos textos. 

Como o primeiro ponto da questão é de tipo terminológico, convém iniciar a 

discussão com uma abordagem filológica: “Maldição” e “imprecação” são sinônimos? 

Etimologicamente, há alguma diferença entre os termos? Ou a diferença se solidificou 

no uso? 

Para o português e as demais línguas latinas, um bom ponto de partida é 

conferir a etimologia do latim. No dicionário Forcellini (1940), pode-se encontrar o 

seguinte: 

IMPRĔCĀTĬO:   Exsecratio, devotio, dirae, maledizione, 
imprecazione, ἀρά.  

IMPRĔCOR:           Cum Accusativo rei, est aliquid alicui precari, et occurrit -
 a) In malam partem pro mali quippiam precari, maledire, 
pregar male, καταράομαι.  

MĂLĔDICTĬO:  Actus maledicendi, obtrectatio; il dir male, lo 
sparlare, κακηγορία. 

MĂLĔDICO:  Maledicere est in aliquem maledicta, idest convicia, 
contumelias, proba conjicere, maiedictis incessere, obtrectare, 
allatrare; κακολογέω. 
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Logo se nota que a etimologia é uma via infrutífera, uma vez que a distinção 

dos vocábulos “maldição”, “imprecação” e correlatos não vai além de nuanças sem 

considerável importância. Deve-se, portanto, adotar outro ponto de referência: o 

aspecto funcional dos termos, conforme o conceito subjacente aos textos bíblicos. 

Convém retomar algumas tentativas para definir uma nomenclatura. 

No início dos anos 1950, uma primeira foi feita por Tuya:  

a imprecação bíblica é o desejo aparente de um mal que se pede a Deus sobre uma pessoa 

ou coisa, e a maldição é o desejo deste mal diretamente proferido contra uma pessoa ou 

coisa (TUYA, 1951, 187-188). 

 

Tuya se preocupa com o problema moral das imprecações e sua argumentação 

tem a finalidade de salvar a santidade do salmista e a inspiração do texto. Por isso 

utiliza o termo “aparente”. Com efeito, nas suas conclusões, ele afirma:  

 
Em vários casos, as ‘imprecações’ [notar as aspas] não são exatamente isso, mas 
simples desafogos do sentimento natural, que não incluem verdadeiro desejo da 
maldição que expressam (TUYA, 1952, 28).  

 
Mas o problema desta interpretação é fazer exegese do autor, isto é, da sua 

intenção, e não do texto, projetando sobre o salmista os próprios (pré-)conceitos 

morais. 

Posteriormente, na década de 1980, um exercício de releitura de textos bíblicos 

na Índia (AA. VV., 1984, 343-346), não obstante a falta de uma clara distinção dos 

termos, chama a atenção para o aspecto não vingativo (e, por conseguinte, temporal) 

das maldições: elas raramente são punitivas, isto é, reações contra um mal já 

cometido; geralmente, elas são preventivas, isto é, referem-se ao futuro.  

Também os dicionários bíblicos acentuam este aspecto preventivo da 

maldição, mas não fazem uma clara distinção entre maldição e imprecação (TDOT: 

I, 405-418; DTMAT: I, 355-360; DBS: V, 746-751; ABD: 1, 1218-1219; NIDOTTE: 4, 491-

492; NIDB: 1, 810-812. Para uma distinção entre a simples maldição e a maldição como 

medida retributiva ou punitiva, cf. IDB: 1,749-750).  

O problema se faz ainda mais complexo quando se levam em consideração os 

muitos momentos e situações nos quais se utilizam maldições ou imprecações: textos 

legislativos (Dt 27,15-26; 28,15-46); conclusões de pactos (Jr 11,3); guerras (1Sm 

14,24.28; Jz 5,23); vinganças (Gn 4,24, Sl 7,14-18; 9,18-18; 109,6-15; 136,8-9); 

processos (Nm 5). Por outro lado, também Deus maldiz: a serpente (Gn 3,14); a terra 
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(Gn 3,17; 5,29); quem maldiz Abraão (Gn 12,3); os transgressores da lei (Lv 26,14-45; 

Dt 11,26-29; Js 8,34) e os infiéis (Jr 24,9; 25,18; Zc 5,3; 8,13).  

Como em muitos outros casos, a distinção entre maldição e imprecação parece 

ser problema nosso, e não dos personagens e autores bíblicos.  

Visto que a etimologia e o contexto demonstram-se critérios não decisivos, 

convém tomar outro caminho: o conteúdo das maldições/imprecações.   

Nesta linha, Stadelmann (1988, 319) adota como critério a especificidade das 

desgraças invocadas:  

 
As consequências da maldição são calamidades de caráter genérico, causadas por 
um poder transcendente, ao passo que nas imprecações são especificadas as 
desgraças, a serem aplicadas ao infrator, como também se nomeiam as 
divindades invocadas para se incumbirem dessa sinistra tarefa.  

 
Stadelmann chega a esta distinção após estudar “documentos oficiais”, isto é, 

códigos de leis, tratados de pactos políticos e títulos de propriedades do Antigo 

Oriente Médio. Há de se notar, porém, que na Bíblia, exceto no caso daquelas 

proferidas pelos pagãos, as maldições/imprecações invocam sempre YHWH para 

executá-la. Não obstante, a distinção proposta por Stadelmann representa um passo 

adiante, porque leva em conta o texto e a função da maldição/imprecação nele. 

 

1.2 Uma distinção funcional 

 

A função da maldição/imprecação no texto não é o único critério a ser levado 

em consideração para se estabelecer uma distinção funcional. Há outros: a 

formulação (sintagma) com que se invoca o mal, a relação de inimizade entre as 

pessoas envolvidas e a autoridade institucional de quem invoca o mal. Em termos de 

hierarquia dos critérios, o primeiro é a formulação. 

1)  Formulação: presença ou não do sintagma com o termo ָארּור - ᾽ārûr 

[maldito]. Este critério já estabelece uma importante divisão por duas 

razões. Primeiro, porque caracteriza formalmente os textos; segundo, 

porque os demais critérios estabelecem subdivisões a esta primordial, uma 

vez que o Antigo Testamento contém uma grande quantidade de fórmulas 

e figuras para exprimir o desejo que uma desgraça atinja alguém. 

2)  Função: prevenir ou vingar uma transgressão/ofensa. O mal invocado 

pode estar ligado a (e condicionado por) um eventual fato futuro, que trará 



Cássio Murilo Dias da Silva | 117 
 

a desgraça ao seu fautor (Dt 28,15-46); diferentemente, o mal pode 

igualmente ser invocado como recompensa por uma ação passada ou 

praticada no presente e que prejudica quem invoca a 

maldição/imprecação, algum de seus entes queridos ou alguém com o qual 

o invocador se solidariza (Salmos; 1Rs 21,19.29). 

3)  Relacionamento entre as pessoas envolvidas: inimizade ou não. 

Ligado ao critério anterior. A inimizade (ou pelo menos a mágoa) subjaz 

nitidamente a invocação dos males como vingança (Salmos; 1Sm 17,43-47; 

2Sm 22,38-43). Diferentemente, as invocações preventivas (isto é, as não 

vingativas) endereçam-se tanto a amigos como a inimigos (Dt 27,15-26; Js 

6,26; Jz 21,18; 1Sm 14,24.28). 

4)  Autoridade institucional de quem invoca a desgraça sobre outra 

pessoa. Trata-se de um elemento importante, porque implica também a 

possibilidade de executar a vingança sem a necessidade de apelar para a 

divindade. Na prática, a questão é saber se a maldição/imprecação se dá 

em linha vertical descendente, em linha vertical ascendente ou mesmo 

horizontal. Exemplos de maldições invocadas com autoridade (vertical 

descendente): a Noé roga sobre Can (Gn 9,25) e a proferida pelos 

sacerdotes em um processo (Nm 5). Diferentemente, a ausência de 

autoridade se dá nos casos em que se deseja o mal ao rei (vertical 

ascendente: 2Sm 16,7-8) ou aos inimigos (horizontal: Salmos): não tendo 

como retribuir o mal, pede-se a Deus que derrame a sua ira contra o 

malvado. Não há dúvida de que somente Deus tem o poder de executar o 

mal desejado (Gn 3,14.18), mesmo nos casos em que a pessoa que profere a 

maldição/imprecação fala em seu nome (1Rs 21,19; 2Rs 7,1-2; Am 7,16-17). 

Aplicando esses critérios, chega-se à seguinte conclusão: “maldição” é o termo 

genérico para qualquer tipo de invocação de um mal sobre uma pessoa ou coisa, 

independente de a formulação conter a palavra ָארּור - ᾽ārûr [maldito]; “imprecação”, 

por sua vez, é a maldição na qual concorrem os seguintes elementos: 

1) Ausência da formulação com ָארּור - ᾽ārûr [maldito] e quase sempre 

também da raiz ארר - ᾽rr [amaldiçoar]. 
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2) Função vingativa, supondo uma agressão já ocorrida e, portanto, a 

culpa do amaldiçoado. Este critério quase sempre está ligado à 

especificidade dos males invocados (primeiro critério de Stadelmann). 

3) Inimizade ou confronto entre o amaldiçoado e o amaldiçoador, 

supondo pois uma vingança ou retribuição por uma ofensa. 

4) Não autoridade institucional da parte de quem profere a imprecação, 

de modo que não tenha meios nem forças para executar a vingança e não 

lhe reste outra possibilidade a não ser invocar que Deus a realize. 

 

1.3 Os Salmos 

 

As precedentes distinções conduzem a uma primeira conclusão a respeito dos 

salmos que contêm versículos nos quais se invoca o mal sobre adversários e inimigos: 

não são salmos de maldição, e sim de imprecação. Além disso, há de se notar uma 

característica própria de tais poemas: enquanto em outros textos do Antigo 

Testamento tanto as maldições (mesmo quando vingativas) como as imprecações 

imputam um castigo mais pesado do que a transgressão ou ofensa recebida, nos 

salmos há uma proporcionalidade entre a ofensa (ou o crime) e o mal imprecado. 

Com efeito, nos textos legislativos, a desobediência à Torah provoca a 

esterilidade dos campos e dos rebanhos, a pobreza, a guerra, a escravidão e outros 

males como uma lenta tortura até a morte, e que ainda se prolonga e atinge até 

mesmo os descendentes (Dt 27,15-26; 28,15-68). Mesmo quando a maldição tem 

como finalidade a vingança ou a retribuição por uma injúria: 

•  No episódio da queda, Deus condena a serpente a se arrastar sobre o 

ventre e a combater eternamente a descendência da mulher, à mulher ele 

impõe a dor no momento do parto, ao homem cabe a prolongada fadiga 

para lavrar a terra e também a morte física (Gn 3,14-19).  

•  Caim será castigado com a completa esterilidade da terra (Gn 4,11-12).  

•  Noé impõe a Can uma escravidão eterna aos seus irmãos (Gn 9,25).  

•  Amasias não aceita a palavra de Amós e o expulsa de Betel; o profeta 

anuncia o destino do sacerdote: sua esposa se prostituirá e seus filhos 

cairão à espada, enquanto o próprio Amasias morrerá em terra impura 

(Am 7,17).  
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E se a injúria provoca a morte de alguém, o que se deseja é o injuriador 

também morra, mas não só: deseja-se também que seu cadáver fique sem sepultura 

(1Rs 21,23-24). Nos Salmos, porém, a vingança que se pede a Deus não vai além do 

mal recebido.  

Por outro lado, é necessário notar que tal proporcionalidade não significa 

somente invocar uma retribuição que não seja superior aos crimes, mas significa 

também – e principalmente – invocar uma retribuição que não seja inferior à 

maldade sofrida.  

As situações que fazem o salmista imprecar não são estranhas ao nosso tempo: 

amizade traída, violência imotivada, vários tipos de injustiça praticados contra o mais 

fraco, calúnia contra o justo, atentado à vida e à integridade física do inocente, abuso 

de poder. 

Quando a perseguição é presente e constante, e quando não tem força (e 

poder) para se defender nem alguém com força (e poder) para defendê-lo ou vingá-lo, 

o salmista pede a Deus que faça recair sobre seus adversários o mal eles lhe desejam 

(7,16; 9,16-17; 57,7); semelhantemente, a calunia tenha como paga a confusão dos 

inimigos (35,19.26; 40,15-16; 52,7-9; 53,6; 55,10; 64,9; 70,3-4; 71,13.24; 120). 

Quando, porém, se trata de violência ou destruição já ocorridas, que igual ruína e 

crueldade recaia sobre os malvados, seja por meio de uma intervenção direta de 

Deus, seja pela ação de um inimigo deles (58,3.7-11; 69,23-29; 109; 137,8-9; 140,2-

4.11-12). Em uma palavra, que recaia sobre os perversos o mesmo mal feito, 

provocado ou desejado. 

Por outro lado, é importante notar que nos salmos com imprecações, a “praga” 

não é o objeto principal nem ocupa a totalidade de tais poemas. Na verdade, o mal 

imprecado ocupa apenas poucos versículos e é quase sempre acompanhado de outros 

dois elementos, que normalmente o precedem: a denúncia do mal recebido ou com o 

qual o salmista se vê ameaçado; confiança e certeza de que Deus virá julgar a situação 

e se posicionar a favor do inocente. Nos salmos com imprecações, muitas vezes há 

também uma renovação de esperança e um voto de louvor a Deus. 

 

2 Teologia da Libertação 

 

Entre a injustiça retratada na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, e a 

injustiça sofrida por muitas pessoas em nossa sociedade existe uma analogia de 
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situações que serve como pano de fundo para uma leitura libertadora da Sagrada 

Escritura. Uma reflexão crítica exige que se contemplem o aspecto teórico e o aspecto 

prático desta leitura. 

O aspecto teórico é oferecido pela Teologia da Libertação, enquanto o aspecto 

prático fica por conta da prática pastoral, incluindo as Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs). Não é o caso de discutir aqui os valores e os limites de qualquer um desses 

elementos. O que interessa a esta exposição é observar como os salmos com 

imprecações são lidos e relidos em um contexto concreto de opressão, violência e 

direitos negados. 

 

2.1 Três conceitos fundamentais 

 

Convém iniciar com uma breve apresentação de três ideias chave da Teologia 

da Libertação, conforme os artigos de BOFF (1990, I, 79-113) e AGUIRRE & VITORIA 

CORMENZANA (1990, II, 539-577): 

1)  A Bíblia é lida como Palavra de um Deus que não se cala, mas reage 

diante de uma situação concreta na qual o povo sofrido se encontra, em 

luta por justiça, liberdade e verdadeira vida. A Teologia da Libertação não 

estuda a justiça como um conceito, nem faz uma reflexão que se 

fundamenta no campo semântico, no significado e nos sinônimos em grego 

e hebraico. Ao contrário, parte da situação real de injustiça vivida, da 

questão radical dos pobres e da dignidade do ser humano (AGUIRRE & 

VITORIA CORMENZANA, 1990, 540). Diante da negação da liberdade e 

da salvação desejadas por Deus, a fé não pode calar, mas deve buscar uma 

resposta aos gritos de quem sofre injustiças. 

2)  Para uma leitura libertadora da Bíblia, há de se interrogar a totalidade 

da Sagrada Escritura tendo como perspectiva a situação de quem é 

excluído e oprimido: eles são os preferidos de Deus. Pergunta-se portanto: 

Como Deus fala aos excluídos e oprimidos de modo a responder à situação 

em que se encontram hoje? Privilegia-se a aplicação, e não a explicação: o 

sentido textual está em função do sentido atual; busca-se a força 

transformadora dos textos bíblicos, acentuando (sem reducionismos) o 

contexto social da mensagem, para traduzi-la adequadamente ao nosso 

contexto. Deste modo, a Escritura é lida com os pobres, incorporando a 
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leitura (e sabedoria) popular à leitura (e sabedoria) científica (BOFF, 1990, 

108-109). 

3)  A pobreza e a exploração não são acontecimentos casuais, e sim 

produtos de determinadas situações e estruturas econômicas, sociais e 

políticas que geram pobres sempre mais pobres e ricos sempre mais ricos, 

em um processo de opressão constante e institucionalizada. O 

empobrecido/oprimido tem muitos rostos: crianças, jovens, anciãos, 

índios, negros, mulheres, lavradores, operários, “sub-empregados” e 

desempregados, favelados, moradores de cortiços, e os mais diversos 

marginalizados. Assim, o termo “pobre” engloba todas as categorias de 

oprimidos, que não são vistos como recebedores passivos de uma ação 

paternalista, e sim como “sujeitos” de uma transformação das bases do 

sistema econômico e social (BOFF, 1990, 102-106). 

 

2.2 Um caso típico: a Bíblia Pastoral 

 

Um exemplo característico deste tipo de leitura é a “Bíblia Sagrada - Edição 

Pastoral”, não tanto em seu texto, mas bem mais nas suas notas de rodapé 

(compostas por Ivo Storniolo e Euclides Martins Balancin), que oferecem um bom 

retrato do momento teológico do Brasil (e da América Latina) nos anos 1970-80. 

Nelas é possível notar com clareza a presença e a articulação daqueles três conceitos 

fundamentais.  

Por uma questão de coerência com o assunto desta exposição, os exemplos a 

seguir são pinçados das notas aos salmos com imprecações. Todavia, há de se notar a 

mesma índole está presente em todas as notas e introduções da assim chamada 

“Bíblia Pastoral”. 

1)  Diante da injustiça concretamente experimentada, é necessário um 

comportamento de denúncia. A razão é simples: a opressão não é uma 

categoria semântica, mas algo real e presente. Exemplos: 

Sl 5,9-11: 

O salmista denuncia a grande arma dos injustos: acusar e condenar os 
inocentes que lhes atrapalham os planos perversos. A verdadeira justiça 
consiste em declarar a culpa de uma estrutura criada pelos injustos. 

Sl 9,20-21: 
Na raiz da injustiça está a auto-divinização humana: usurpando o lugar de 
Deus, o homem cria mentira fundamental, de onde nasce o espírito de 
desigualdade que gera relações injustas de todo tipo. 
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Trata-se de uma injustiça estrutural, não somente uma viciada relação entre 

indivíduos. O motivo apresentado a Deus para que ele aja é que ele próprio foi 

repudiado pelos injustos: Deus é poder; todavia, como os homens querem ser deuses 

e não conseguem, eles estendem a mão e usurpam o poder, descartando Deus e 

ocupando o lugar dele. Inocente é quem, por não agir assim, é marginalizado. São as 

relações injustas e desiguais. 

2)  Deus não pode se calar ao ver que seus aliados são oprimidos. Eis porque a 

oração dirigida a ele é eficaz! Os comentários da “Bíblia Pastoral” 

apresentam dois aspectos complementares: 

a) Demonstram que Deus toma o partido dos empobrecidos: 

Sl 6,9-11: 

Supõem a cura. Malfeitores e inimigos são os injustos que duvidam da ação de 
Deus. Agora ficam envergonhados, pois a cura do doente é uma prova de que 
Javé ouve o clamor dos aflitos. 

Sl 54,6-7: 

Deus se alia ao pobre e ao oprimido, para libertá-los dos poderosos que os 
exploram e oprimem. O pobre confia nessa fidelidade de Deus e suplica por 
justiça: que Deus volte contra o injusto o mal que este fabrica para os outros. 

Sl 58,7-10: 
Diante da obstinação dos injustos, a súplica assume tom apaixonado e, com 
seis imagens acumuladas, pede-se que Deus manifeste sua justiça, fazendo os 
injustos desaparecer. 

 

Afirmar que os pobres são os preferidos de YHWH significa afirmar também 

que a justiça é um atributo essencial de Deus: ele não pode agir se não tomando o 

partido das vítimas das injustiças. Por isso, o comentário ressalta o efeito 

bumerangue da imprecação: que o mal desejado ao oprimido não somente não se 

realize, como também recaia sobre os ímpios. Uma vez que Deus é fiel à sua aliança 

com os pobres, o que se impreca é que YHWH faça justiça contra os inimigos de seus 

aliados. 

b) A preferência de Deus pelos pobres faz surgir neles uma atitude de 

confiança: 

Sl 55,16-24: 

Em vez de fugir, o salmista parte para a súplica: que Deus faça justiça, 
castigando os injustos para resgatar a honra e a vida do inocente. 
Característica fundamental do injusto é não temer a Deus, ou seja, ele 
tenta usurpar o lugar de Deus, falsificando a si mesmo e tornando-se 
um falso deus, promotor da escravidão e da morte. 

Sl 71,14-16: 
Enquanto espera a libertação, o justo confia tanto, que já promete 
proclamá-la através do louvor. 
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Uma vez que os arrogantes não aceitam a correção, a vingança invocada pelo 

salmista é que Deus lhes faça conhecer a vergonha e a morte. Nos comentários, a 

oração e a imprecação aparecem como meios eficazes para provocar a libertação e a 

justiça; a ênfase, todavia, é dada à consequência prática da imprecação, a saber, a 

libertação. 

3)  Enfim, reitera-se a força transformadora dos pobres, como sujeitos da 

luta, bem como da derrota do opressor: 

Sl 9,16-19: 

A persistência dos pobres na luta faz aparecer o Deus justo, que revela qual é 
o processo da injustiça: os injustos sofrerão as consequências de seus 
próprios projetos. 

Sl 10,12-18: 

A reviravolta histórica e social começa quando os pobres tomam consciência 
de sua própria situação e convocam Deus para dar eficácia à luta deles. É 
através desse clamor dos pobres que Deus se liberta da prisão onde os 
injustos o pretendem confinar. Desse modo, Deus irrompe na história 
através do desejo expresso pelos pobres. E estes, fortificados, acabam 
derrotando a injustiça “para que o homem terreno já não infunda terror” 

Sl 137,8-9: 
Em vez de cantar o seu folclore, os exilados entoam esta maldição: Feliz 
quem fizer justiça, destruindo até a raiz a ambição que gera escravidão e 
morte. 

 

Pedir a Deus que venha fazer justiça não exclui – antes, exige – a participação 

ativa das vítimas injustiçadas: o homem age no nível dos fatos, isto é, na luta e na 

união que constroem relações fraternas e justas; Deus, por sua vez, age no nível dos 

significados, isto é, toda vitória dos oprimidos é sinal de que Deus estava do lado 

deles. A imprecação, portanto, se transforma em pedir a Deus tanto a vitória nas 

lutas, como a força e a coragem no caminho, para que se criem verdadeiras condições 

para que o juízo de Deus se manifeste na história. A nítida ênfase dada à necessidade 

de união e compromisso dos pobres para derrotar a opressão e o mal desempenha a 

função de alertar os pobres que não introjetem a ideologia de uma sociedade voltada 

para o lucro, o prazer e o consumo. 

 

3 Cantando a libertação 

 

A exposição feita até aqui tratou separadamente de dois objetos – os salmos 

com imprecações e a Teologia da Libertação – de modo a destacar, em cada um deles, 

um esquema tripartite. Para os salmos com imprecações: (a) o grito de socorro, 

motivado pela injustiça e/ou ofensa; (b) a confiança e a certeza de que Deus virá para 
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julgar e libertar; (c) a imprecação, especificando como Deus deve agir e derrotar o 

ímpio.  

Para a Teologia da Libertação: (a) denúncia da injustiça; (b) a confiança e a 

certeza de Deus virá para julgar e libertar; (c) a convocação dirigida aos que querem a 

justiça – oprimidos ou não – para que se unam e ajam para transformar a sociedade.  

Não é difícil observar as semelhanças e as diferenças. A diferença mais 

acentuada encontra-se no terceiro elemento: nos salmos, a imprecação; na Teologia 

da Libertação, o incentivo para se perder o medo e participar da luta. Enquanto o 

salmista apela a Deus porque se sente fraco e sem ninguém que o defenda, a reflexão 

teológica da América Latina convida os fracos a se tornarem fortes por meio da união.  

Esta mesma índole está presente nos cantos inspirados pela busca da 

libertação e da transformação da sociedade, tanto naqueles entoados pelas CEBs, 

como naqueles utilizados em campanhas da fraternidade. Alguns exemplos: 

1)  Versos que denunciam e evidenciam situações concretas de injustiça: 

 
Na terra dos homens pensada em pirâmide,  
Há poucos em cima, e muitos na base. 
Na terra dos homens pensada em pirâmide,  
Os poucos de cima esmagam a base. 
Peregrino nas estradas de um mundo desigual,  
Espoliado pelo lucro e ambição do capital, 
Do poder do latifúndio, enxotado e sem lugar.  
Já não sei pra onde andar.  
Da esperança eu me apego ao mutirão. 
Pelos caminhos da América há tanta dor, tanto pranto,  
Nuvens, mistérios, encantos que envolvem nosso caminhar. 
Há cruzes beirando a estrada, pedras manchadas de sangue, 
Apontando como setas, que a liberdade é pra lá. [...] 
Pelos caminhos da América há mães gritando, qual loucas, 
Antes que fiquem tão roucas, digam onde acharão, 
Seus filhos mortos, levados na noite da tirania, 
Mesmo que matem o dia, elas jamais calarão. 

 

Notam-se reminiscências de alguns versículos bíblicos, nos quais o salmista 

apresenta a Deus a perseguição que o adversário desencadeia contra ele: 5,10; 10,2-

11; 12,2-5; 17,10-12; 17,10-12; 53,5; 54,5: 55,10-12: 56,3-7; 58,5-6; 64,3-7; 109,2-5; 

140,2-6. Todas as situações nas quais não se respeita a vida e a dignidade da pessoa 

são denunciadas como injustiças e qualificadas como não desejadas por Deus. 

2) Não há dúvidas: Deus ouve o clamor do pobre e do marginalizado. Esta 

certeza faz renascer neles a confiança na ação libertadora (e vingadora) de Deus: 
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Virá o dia em que todos, ao levantar a vista,  
Veremos nesta terra reinar a liberdade! 
Nossa alegria é saber que um dia Todo esse povo se libertará: 
Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo: Nossa esperança realizará. 
Um povo que caminha pelo mundo, gritando: “Vem, Senhor!” 
Um povo que luta nesta vida, esperando a libertação. 
Os pobres sempre esperam o amanhecer,  
De um dia mais justiça e sem opressão. 
Nós, pobres, temos posta a esperança em Ti, Libertador.” 
Javé o Deus dos pobres, do povo sofredor,  
Aqui nos reuniu pra cantar o seu louvor.  
Pra nos dar a esperança e contar com sua mão  
Na construção do Reino, Reino novo, povo irmão.  
Sua mão sustenta o pobre, ninguém fica ao desabrigo.  
Dá sustento a quem tem fome, com a fina flor do trigo  
Alimenta os nossos sonhos, mesmo dentro da prisão  
Ouve o grito do oprimido, que lhe toca o coração  

 

Nestes versos, ressurge a esperança, porque o próprio Deus faz uma opção pela 

vida, conforme muitos textos dos salmos: 5,11; 6,11; 10,15; 9,16-18; 11,5-7; 12,6; 17,13-

15; 40,14; 53,6; 54,9; 65,16; 56,5.11; 58,7-11; 64,8-9; 109,6-20; 129,5-8; 137,8-9; 

140,7-12; 143,12. É a fidelidade de Deus que dá a certeza da vitória final. Para o 

cristão, acrescenta-se ainda o argumento cristológico: como Cristo venceu a morte, as 

lutas do povo de Deus serão bem sucedidas, ainda que o dia da vitória demore a 

chegar. E acima de tudo, a confiança em Deus nasce da convicção de que ele não quer 

a injustiça. 

3) Não obstante, a grande maioria dos cantos fala de compromisso e união, 

incitando à luta sem perder a coragem e a esperança. Apenas alguns exemplos: 

 
Todo o que luta cansado da mentira,  
Cansado de sofrer, cansado de esperar, 
Todo o que luta, cansado de esperar,  
Procura a redenção. 
Vendo no mundo tanta coisa errada, o povo pensa em desanimar:  
Mas quem tem fé sabe que está com Cristo,  
Tem esperança e força pra lutar. 
Fazemos comunhão construindo a unidade.  
É nossa vocação servir a comunidade,  
Com Cristo nosso irmão no sertão ou na cidade. 
Somos pobres, pouca gente, uma Igreja em mutirão;  
Mas, unidos num só povo, toda vida é vocação. 
Povo unido não será vencido. Povo unido não será vencido. 
Uma só varinha é tão fácil de quebrar;  
Mas ajunte um feixe, você pode até suar. 
É um exemplo da força da união. 
Ofertamos, Ó senhor, os nossos sofrimentos  
Dos pequenos e dos pobres os teus amados, 
Dos que lutam à procura de trabalho,  



126 | Cordeiro de Deus: Festschrift  em homenagem a Luiz Carlos Susin 

Das crianças e dos anciãos abandonados. 
Ofertamos a firmeza e a coragem  
Dos que lutam em favor dos oprimidos, 
Dos famintos e sedentos de justiça  
E que são por sua causa perseguidos. 
Receber a comunhão com este povo sofrido  
É fazer a aliança com causa do oprimido. 
Celebrando a eucaristia, a vida a gente consome.  
Ao lutar pela justiça, acabando com a fome,  
Para que o outro seja gente, para que ele tenha nome.  
 

Não é redundante repetir: os salmos com imprecações e os cantos de 

inspiração libertadora possuem um esquema composto de três elementos 

fundamentalmente iguais. A principal diferença encontra-se no terceiro: enquanto o 

salmista profere imprecações, os cantos (e a pastoral) com inspiração libertadora 

incitam à união e ao compromisso na luta por mudanças na sociedade. Não que se 

considere Deus incapaz de derrotar os perversos; mas há uma forte convicção de que 

a ação libertadora/vingadora de Deus está presente nas ações comunitárias, e de que 

a luta de Deus se concretiza nas lutas dos empobrecidos e marginalizados. 

O termo “luta” significa o compromisso pessoal e comunitário para mudar o 

que não promove a vida. Por tal razão, sob esse aspecto, não há reminiscências dos 

salmos. E por se tratar de comunidades cristãs, a ressurreição de Cristo é já a certeza 

da vitória. O povo sofrido pode lutar com esta força recebida. 

 

Repetindo e resumindo tudo: 

SALMOS 
injustiça 
(grito de 
socorro) 

confiança 
(Deus 

vê/ouve) 

imprecação 
(vindita de Deus) 

TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO 
injustiça 

(denúncia) 

confiança 
(Deus 

vê/ouve) 

luta 
(união e compromisso dos 

cristãos) 
CANTOS E PRÁXIS DA 
LIBERTAÇÃO 

 

 

4 À guisa de conclusão: amor aos inimigos e leitura cristã 

 

Como conclusão, não se pode deixar de discutir o problema da 

incompatibilidade dos versículos imprecatórios dos salmos com o mandamento novo 

deixado por Jesus de Nazaré. Deste problema espinhoso se ocuparam vários 

estudiosos, cujas respostas sempre levam em consideração dois dados:  
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1)  a distância cultural entre o mundo do Antigo Testamento e nosso atual; 

2)  as diferenças entre a fé judaica (mais especificamente a fé 

veterotestamentária) e a fé cristã. 

Não obstante esses dois pontos sejam de grande peso, é opinião comum que 

não basta recordá-los para remover toda e qualquer dificuldade para rezar (e por 

vezes até mesmo em simplesmente aceitar) aquelas imprecações, e não somente 

porque algumas delas são pesadas, mas principalmente porque se encontram no livro 

considerado “Palavra de Deus”, fato que faz surgir várias questões interligadas: 

–  O Antigo Testamento tem ainda valor? 

–  Caso afirmativo, é lícito amputar os versículos de imprecação quando 

rezamos os salmos? 

–  Há dois deuses diferentes: um da vingança e outro do perdão? 

–  O cristão pode imprecar? 

–  É possível combinar os salmos com imprecações com o amor aos 

inimigos? 

–  O cristão pode rezar os salmos com imprecações? Como? 

–  Ou, ao contrário, não seria melhor deixar de lado tais poemas? 

Não é necessário dizer que o cristão compreende bastante bem a linguagem 

das imprecações presentes nos salmos, e que compreende igualmente o contexto 

social em que surgem. Por outro lado, também não é necessário (nem suficiente) 

afirmar que os sentimentos do salmista são os mesmos de todos os seres humanos, 

principalmente os que sofreram violência, traição ou desprezo.  

Em primeiro lugar, o que está em jogo não é apenas o sentimento pessoal de 

quem sofreu uma ofensa, injustiça ou injúria. Nos salmos – e esta é a razão pela qual 

as imprecações muitas vezes se mesclam com manifestações profundas de piedade e 

fé – a maldade sofrida é contraposta à justiça proposta pela Torah. Ou seja, a questão 

não é o ódio ao inimigo, e sim o amor aos mandamentos, cujo projeto de sociedade 

justa e fraterna foi desprezado pelo ímpio (Cf., por exemplo, Sl 9,18; 10,4-5; 14,1; 

36,2; 86,14; 119,85). Com efeito, a fidelidade e o amor à Torah são de tal modo 

absolutos, que o salmista invoca imparcialmente o mal sobre quem a abandona, seja 

outra pessoa, seja ele mesmo (cf. 7,4-6; 139,23-24). Não se trata, portanto, de vigar-se 

dos males cometidos pelos injustos, mas pedir a Deus que ele retribua a cada um 

conforme a maldade praticada. 
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Quanto a isso, a verdadeira questão é saber se, independente de um desejo 

humano de vingança, Deus tem o direito de se vingar. Em outras palavras, se o 

próprio YHWH tem a liberdade de castigar quem não cumpre suas leis.  

O Antigo Testamento retrata YHWH como rei, juiz, guerreiro, santo, 

misericordioso e vingador (Cf. PEELS, 1995). Como rei, ele estabelece a Lei de seu 

Reino; como juiz, ele discerne, premia e pune os homens conforme a obediência ou 

não à sua Lei; como guerreiro, ele combate quem se opõe ao seu Reino; como santo, 

ele não se deixa corromper pelos erros e pelo pecado; como misericordioso, ele tem 

um projeto de vida; como vingador; ele pune quem age conforme um projeto de 

morte. Em resumo, YHWH tem o direito (e talvez até o dever) de se vingar.  

É importante frisar dois pontos. Em primeiro lugar, aqui não se fala de YHWH 

como go’el, aquele que vinga o pobre e oprimido. O que se considera aqui é a 

vingança pessoal de YHWH: ele mesmo é a parte ofendida e desprezada e, por ser rei, 

juiz etc., tem autoridade e poder para se vingar. O segundo ponto é ainda mais 

desconcertante: em nenhum momento o Novo Testamento nega ao Pai de Jesus 

nenhum daqueles aspectos. Muito ao contrário:  

–  João Batista fala da ira e do julgamento (vingança) iminentes de 

Deus/YHWH (Mt 3,7.10.12). 

– Pedro amaldiçoa Ananias e Safira (At 5,1-10). 

–  Paulo fala cita Dt 32,35 para recordar que Deus/YHWH mantém, sim, 

sua prerrogativa de se vingar (Rm 12,19; 1Ts 4,6). Igualmente o autor de 

Hb 10,30. 

–  O Apocalipse de João não se cansa de anunciar a vingança de 

Deus/YHWH, contra impérios (Ap 12; 17-19), mas também contra 

indivíduos (Ap 2,20-23; 3,15-16). 

–  Em seu canto, Maria exalta o Deus vingativo (Lc 1,51-53). 

–  O próprio Jesus anuncia e deseja a vingança do Pai (Mt 6,14-16; 16,19-

31; 21,33-46). 

Por outro lado, é necessário recordar que as diferenças entre a fé judaica e a fé 

cristã não se limitam a uma postura ética em relação à Lei do Talião. Trata-se de um 

engano que leva o cristão a dar pouco valor aos versículos imprecatórios dos salmos, 

por considerá-los o reflexo de uma fé já superada e, por conseguinte, fazer um juízo a 

priori dos textos veterotestamentários.  
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Diferentemente, é necessário reconhecer que a “superada” Lei do Talião (Ex 

21,23-25) representou um enorme avanço em relação à vingança de “sete vezes” ou 

“setenta e sete vezes” (Gn 4,24). Com efeito, sua finalidade não era incentivar, mas 

coibir a vingança, bem como inculcar a justiça restrita e a moderação em relação aos 

inimigos. 

Além disso, é necessário recordar que, também no Novo Testamento, o justo 

perseguido impreca a vingança de Deus (Ap 6,10); que em diversos discursos e 

parábolas o próprio Jesus condena os malfeitores (Mt 7,23; 8,12; 11,20-24; Mc 12,9) e 

até mesmo impreca (Mt 11,20-24; Mc 11,12-14; Lc 6,24-26). Sem falar no Magnificat, 

que não deixa de ser um salmo com imprecações: “dispersa os de coração soberbo, 

derruba os poderosos de seus tronos, despede os ricos sem nada” (Lc 1,51-53). 

Por tudo isso, o cristão tem pelo menos duas boas razões para rezar os salmos 

com imprecações sem amputar os versículos violentos:  

a) por solidariedade aos que sofrem violências e injustiça; 

b) para recordar a justiça da Torah como motivação pessoal para construir 

um mundo justo. 

Essas duas razões, porém, são problemáticas, uma vez que podem muito bem 

ser impessoais, isto é, o cristão reza as imprecações contra inimigos genéricos (os que 

prejudicam a sociedade em geral) ou os contra inimigos dos outros. Não satisfazem, 

porém, quando o cristão repete em sua própria carne a experiência e os sentimentos 

do salmista. 

Há, portanto de se distinguir dois aspectos:  

– a violência e a injustiça praticadas no mundo e na sociedade; 

– a violência e a injustiça que atingem direta ou indiretamente o cristão na 

sua pessoa. 

Quando a injúria é praticada contra sua própria pessoa, o cristão pode 

renunciar à vingança (por vezes combatendo seus próprios sentimentos mais 

profundos e humanos). O cristão pode optar pela não-violência, pelo perdão, pela 

aceitação de toda ofensa e qualquer injustiça praticada à sua pessoa. Ao cristão que 

renuncia à vingança e à imprecação, ninguém poderá acusá-lo de ser omisso: é uma 

escolha individual e particular sua. 

Todavia, o mesmo não acontece quando se trata da violência e da injúria 

praticada contra o próximo e, em mais larga escala, contra a sociedade (ou parte 
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dela). Neste caso, o cristão que não reage diante da maldade e assume uma postura 

de passividade ou indiferença peca pela omissão. O cristão pode e deve combater a 

injustiça. E os salmos com imprecações são uma excelente forma de rezar para que 

Deus aja, julgue e se vingue; mais ainda, são uma excelente forma de o cristão 

questionar a si mesmo. O cristão não tem o direito de fechar os olhos para a injustiça, 

a violência, a opressão, o preconceito e tantas outras injúrias que acontecem na 

sociedade.  

Em resumo, pessoalmente o cristão tem o direito de não imprecar contra seus 

ofensores. Todavia, quando o mal atinge a sociedade, o cristão pode – e até mesmo 

deve – rezar os salmos com imprecações, pois eles, de muitos modos e com variadas 

palavras, ensinam a esperar a vingança de Deus; e não somente ensinam a esperá-la, 

mas também a pedir que ela chegue logo. E sem nenhum remorso, pois assim ensinou 

a rezar o próprio Jesus: “venha o teu Reino”! 
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6. A COMUM E DIFÍCIL TAREFA DE SE SENTIR ÚTIL: EXPERIÊNCIA, 

PROXIMIDADE E CRESCIMENTO COM A VIDA CONSAGRADA1 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-06 

 

Cesar Kuzma2  

 

Em meados de 2015, quando a Igreja celebrava o Ano da Vida Consagrada, 

recebi um convite do amigo/companheiro Luiz Carlos Susin para produzir um texto 

que retratasse a minha experiência com a vida religiosa, expondo ali meus trabalhos 

pastorais e as relações de amizades que construímos. Este texto foi publicado pela 

Editora Paulinas no mesmo ano. Naquela ocasião eu estava prestando assessorias à 

CRB, portanto, agradeci e me senti honrado com o convite. Muitas coisas vieram a 

minha mente, como a infância vivida em uma comunidade na periferia de Curitiba, 

junto ao trabalho de congregações religiosas, quando me despertei para a fé, bem 

como as amizades que se foram construindo no passar dos anos, muitas delas pelo 

trabalho produzido com a teologia. Nestes encontros e amizades aparece o contato 

com o Frei Susin, a quem estimo e a quem reproduzo este texto e o ofereço em tom de 

homenagem e de laços fraternos, em comemoração aos seus 70 anos. Penso que este 

texto reproduz a vocação do Susin, que em toda a sua vida procurou se mostrar útil, 

aberto aos demais, mesmo com as exigências e as dificuldades que exige esta tarefa.  

 

 Segue o texto: 

 

 Um dos valores mais importantes dos dias de hoje e que deve ser buscado a 

todo instante é a comum e difícil tarefa de se sentir útil! Por si só, a intenção de ser 

útil a alguém e a outros já nos conduz a um desprendimento, a um deslocamento e a 

um esvaziamento em favor do serviço e da vocação que nos chama e pela qual 

respondemos na fé. E mais: quando esta proposta é desafiada a partir de uma tarefa 

                                                           
1 O referido texto, encontra-se publicado na obra Vida Religiosa Consagrada em processo de 
transformação: "Vejam que estou fazendo uma coisa nova" Isaias 43,19, de 2015, publicada pela 
Paulinas e organizada por Luiz Carlos Susin, p. 352-356. Aqui, oferecemos com adaptações, para que 
este texto sirva de homenagem ao amigo/companheiro Luiz Carlos Susin, em comemoração aos seus 
70 anos.  
2 Teólogo Leigo. Doutor em Teologia pela PUC-Rio. Professor/Pesquisador no Programa de Pós-
Graduação em Teologia da PUC-Rio. Assessor teológico-pastoral em diversas pastorais, comunidades e 
instituições, incluindo a CRB. Atual presidente da SOTER, reeleito para o período 2019-2022. 
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comum, no exercício comunitário, no fazer juntos e no compromisso de um para com 

o outro, o se sentir útil torna-se ainda mais louvável e difícil; e, por esta razão e pela 

dinâmica que traz é que ele deve ser buscado, sempre. Eis um desafio importante 

para a Igreja e sociedade atuais, que se veem muitas vezes preocupadas com outras 

coisas e outras instâncias. Poderíamos colocar aí uma pergunta inquietante e que, por 

certo, poderia nos ajudar em nossa reflexão: a que e a quem estamos servindo?... 

Responder isso com a própria vida, numa opção concreta por Cristo e pelo Reino, é 

que vai conduzir o discernimento e amadurecimento necessários para o que se 

propõe: a comum e difícil tarefa de se sentir útil.  

Esta frase que destacamos é uma condição que diz muito para a minha vida e 

é, em sentido pleno, algo que me motiva e me faz recordar do passado, 

principalmente, da minha infância, vivida na periferia de Curitiba. Este era o lema de 

um religioso muito próximo a minha família e que, por graça e em graça, me 

encantou desde cedo num caminho vocacional de seguimento, despertando um 

sentimento de ser cristão diferente, na alegria e no desprendimento, sem amarras, 

mas com o foco sempre no serviço, no estar junto e no ouvir às pessoas, na liberdade. 

Minha família era muito ligada à comunidade; neste caso, havia um estender da vida 

cotidiana e familiar com a vida da Igreja e isso era mais que natural. A vida era assim, 

todo este processo fazia parte de nós e a maneira como este religioso se aproximava e 

nos afeiçoava na fé era totalmente cativante. Lembro-me como se fosse hoje... 

Infelizmente, a morte o levou muito cedo – coisas da vida! – e o seu sorriso e 

entusiasmo ficam apenas em nossas lembranças e sentimentos. Jamais esqueci esta 

preocupação pelo sentir-se útil, o que me leva a ter deste momento específico de 

minha vida e desta pessoa, em especial, boas lembranças.  

Por opção e vocação pessoal eu não segui a vida consagrada, fiz opção por ser 

leigo e tento dar sentido ao meu batismo por esta vocação, que também não é fácil e 

tem caminhos e desafios conflitantes. Contudo, é impossível imaginar uma vida cristã 

e um crescimento de comunidades e de missão sem que a presença da Vida 

Consagrada e de seus inúmeros carismas se faça presente. O meu ser cristão leigo tem 

um pouco de cada gesto que acolhi e de cada olhar de vida que contemplei. Em minha 

ainda breve trajetória fui marcado profundamente pelos carismas dos scalabrinianos, 

josefinos, franciscanos, maristas, marianos e jesuítas. Tenho que destacar também as 

inúmeras religiosas que conheci. Irmãs que no seu jeito único de ser mulher 

assumiram um verdadeiro testemunho de vida, íntegro e sincero, dispostas ao serviço 
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e ao amor pelo próximo. E ainda hoje, pelos trabalhos na teologia e na pastoral, sou 

levado a conviver e a conhecer mais a estes e também a outros carismas, profundos e 

ricos no que vivem, firmes e convictos no que perseguem, e que enobrecem toda a 

causa que buscamos e iluminam e encantam o caminho que seguimos.  É esta 

multiplicidade de expressões que faz a Igreja viver e renascer a cada dia.  

É justo dizer que todos nós fomos marcados pela Vida Consagrada e por seus 

carismas de alguma forma. Em algum momento eles se tornaram próximos de nossas 

vidas, seja na infância, na comunidade, nas inúmeras escolas, nos projetos sociais e 

em caminhos de espiritualidade. Costumo dizer que os diversos carismas são o florear 

sempre novo e diferente que nos absorve e nos encanta; um colorido que enriquece e 

dá forma a tudo o que nos rodeia na fé, sobretudo, porque muitos carismas estão 

ligados a uma opção radical por Cristo e pelo Reino, geram seguimento e 

enfrentamento pela causa que seguem, fazendo das opções do Cristo as suas reais 

opções, assumindo até o fim as mesmas consequências, e, muitas vezes, uma 

consequência de cruz. Esse sentimento de entrega, de luta, de amor e paixão é o que 

encanta na Vida Consagrada e faz daqueles e daquelas que seguem este caminho 

verdadeiros discípulos missionários.  

Em minha vida tive a graça de crescer junto a vários destes carismas e dentro 

deles contemplei muitas histórias, vendo e fazendo grandes amigos. Vi que o ser leigo 

ou leiga e o ser religioso ou religiosa têm vários aspectos em comum. Ambas as 

vocações são chamadas ao serviço no mundo, em resposta a um chamado que nos 

leva a buscar a santidade numa entrega de serviço, no construir de algo novo, no 

acolher o diferente e na atenção ao Evangelho. Buscamos a santidade e santificamos 

onde estamos. Aprendi muito com todos e também pude partilhar um pouco do que 

tenho. Esta partilha comum, no respeito e na humildade, enriquece. Ser cristão não é 

algo fácil, requer desprendimento e entrega total. Ser leigo também tem os seus 

desafios e as pedras do caminho sempre nos machucam. Digo ainda, que seguir a 

Vida Consagrada é seguir um percurso árduo, difícil, que exige postura, humildade e 

até radicalidade. E neste caso, poderíamos perguntar: qual é a razão que leva alguém 

a deixar a sua casa, a sua família, a sua cidade, a sua cultura, o seu país para ir a outro 

lugar, a outra terra, viver em outra casa?... Se for algo apenas passageiro, de 

momento, por quanto tempo vai durar? Se for modismo ou pouco discernimento, até 

quando vai aguentar? Se não for uma fé autêntica e verdadeira, em que vai se 

sustentar?... Pelo que vi e compreendi, a vocação da Vida Consagrada é mais do que 
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isso! É o encantar do Evangelho. É a resposta de uma vocação. É o ouvir a voz do 

Cristo que diz: “segue-me!”. É estar atento ao Deus que se revela e diz: “Sai da tua 

terra, da casa de teu pai, de junto dos seus, e vai para onde eu te mostrarei!”. E isso só 

se percebe com profunda vivência, discernimento e espiritualidade.  

 Hoje, novos ventos sopram sobre a Igreja e um novo tempo está em evidência, 

um tempo favorável, de graça, que provoca abertura e exige acolhimento e postura. 

Faz-se necessário se deixar conduzir e ouvir aquilo que o Espírito nos diz. A Igreja e o 

mundo se alegram com o Papa Francisco – religioso – que oferece a todos um novo 

canto – e que canto! Avança uma primavera, o que nos leva a ser zelosos pelo jardim 

que floresce, para que as novas flores que venham a nascer deixem o jardim ainda 

mais belo e fecundo. Contudo, por melhor que seja o jardineiro não é ele que produz 

as flores, ele apenas cuida e protege, deixando espaço para que a vida cresça ao seu 

redor. Por isso é importante se abrir, pedir, contemplar e agradecer Aquele que 

detém e oferece a vida, como reza uma antiga canção do Pe. Zezinho, também 

religioso, que diz muito sobre a nossa vocação e os desafios que nos chegam ainda 

hoje:  

 
Poucos os operários, poucos trabalhadores e a fome do povo aumenta mais e mais. 
És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua 
Igreja. 
Falta pão porque falta trigo. Falta trigo porque não semeiam e faltam semeadores 
porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque não se ouve. Não se ouve porque 
não se fala e falta esse jeito novo de levar luz e de profetizar. 
 Falta gente pra ir ao povo, descobrir porque o povo se cala. Pastores e animadores 
pra incentivar o teu povo a falar. Falta luz porque não se acende. Não se acende 
porque faltam sonhos e falta esse jeito novo de levar luz e falar de Jesus. 
Poucos os operários, poucos trabalhadores e a fome do povo aumenta mais e mais. 
És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua 
Igreja. 
 

 A resposta ao chamado é pessoal, mas a vivência do chamado é comunitária. A 

diversidade de cada carisma e de cada vocação enriquece a todos e dá à Igreja um 

olhar sempre novo. O serviço do Reino exige de cada um de nós um trabalho, mas a 

dinâmica pastoral e o desafio de ser útil é fazer todo o esforço de modo comunitário, 

no sentimento comum, na comum e difícil tarefa de se sentir útil. Foi desta forma que 

experimentei, me aproximei e cresci junto aos irmãos e irmãs da Vida Consagrada. 

Por tudo o que vivi e aprendi, só tenho a agradecer. É bom estarmos na mesma mesa. 

E é muito bom saber que esta mesa é comum. 

 Amigo Susin, que Deus abençoe a sua vida e que ela continue sendo para 
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muitos de nós um testemunho vivo e autêntico do seguimento de Jesus. Parabéns 

pelos seus 70 anos. Obrigado pela sua vida, obrigado pela amizade que nos oferece! 

Parabéns! 

 

Cesar Kuzma 

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2019, em memória dos 30 anos dos mártires da 

UCA/El Salvador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. HORIZONTE ECO-HUMANO-ESPIRITUAL EN LAS TEOLOGÍAS DE 

LIBERACIÓN1 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-07   

          

Diego Irarrazaval2 

 
Al pensar hoy la fe en América Latina surgen nuevos interrogantes y desafíos. 

Éstos provienen del clamor y lucidez de nuestros pueblos, de lecturas científicas de la 

realidad y estrategias para transformarla, de corrientes de teología de liberación 

sistematizadas durante los últimos 40 años. Sin embargo, existen tensiones entre 

nuestra identidad amerindia y las hegemonías noratlánticas, entre por un lado el 

colonizador logocentrismo y por otro lado la polifonía creyente a favor de la vida. Las 

teologías latinoamericanas se conjugan con iniciativas sapienciales en nuestro 

continente. Se configura un itinerario y horizonte eco-humano-espiritual. Es 

repensada la fe, ya que transitamos por un cambio de época y por emergentes 

paradigmas ecológicos, inter-culturales, inter-religiosos. Crece la comprensión de 

responsabilidades por el porvenir humano y por el cuidado de la Tierra; ésta es la 

casa común donde gente postergada tiene derecho a con-vivir y a interactuar con el 

medio ambiente.  

El disfrutar y entender la fe (en América Latina) conlleva incesantes 

interrogantes y también lineamientos proféticos. Esto proviene de clamores y 

sabidurías de los pueblos, y de portavoces de equidad social, genuina convivencia, 

emancipación artística, reflexión creyente. A la vez se manifiestan agudas tensiones 

entre comunidades ´de abajo´ y la hegemonía nor/atlántica. Abunda el logo-

centrismo y lo tecno-científico segregado de la polifónica lucha de nuestros pueblos. 

En medio de estos procesos complejos, desde ´abajo´ hay propuestas de 

humanización atentas a las energías del universo. En estos fértiles terrenos se han ido 

perfilando enunciados teológicos, cuyo horizonte tiene un perfil eco-humano-

espiritual.  

 
                                                           
1 Ensayo publicado en Juan Carlos Casas (coord.), Filosofía e Independencia desde América Latina y 
el Caribe, Mexico: UPM, 2019, 261-274.  
2 Asesora programas sociales y eclesiales (1975-2004 en Peru; 2005-2016 en Chile). Autor de Teologia 
en la fe del pueblo (San José: DEI, 1999), Raíces de la esperanza (Lima: CEP, 2004), Itinerarios en la 
fe andina (Cochabamba: Verbo Divino, 2013), Levadura en la harina (Bogotá: PPC, 2015) Raíces con 
Alas (Santiago: San Pablo, 2018) y otras obras. E-mail:  diegir06@gmail.com 
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1) Clamor sapiencial de la muchedumbre postergada 

 

 Caminamos en un continente desgarrado por violencias y desconfianzas. A 

pesar de ello, y en medio del dolor, la población latinoamericana prioriza la fiesta. 

Esto constituye la pre-ocupación más significativa. La celebración resuelve heridas y 

es portadora de utopías. Las teologías de liberación3 (desde sus inicios hace medio 

siglo y sobretodo en estas últimas décadas) apuestan a transformar y celebrar el 

acontecer humano. Se han desenvuelto corrientes de pensar bíblico, espiritual, 

histórico, sistemático, feminista, afro-americano, mestizo e indígena, eco-teológico. 

Es una genuina e incesante polifonía, solidaria con el pobre y con los modos de luchar 

por la justicia y por la alegría. 

 Cabe reconocer (con realismo, y sin auto-exaltación) altos y bajos en la 

reflexión compartida durante más de 50 años. Lamentablemente hubo oleadas de 

descalificación, de malentendidos, de represión. Sectores eclesiásticos y académicos 

cuestionaron la reducción a lo socio-político y a una mera ética cristiana, el descuido 

de lo espiritual, errores doctrinales, insuficiente atención a desafíos modernos. Sin 

duda hubo carencias y ensayos cuestionables (como en cualquier teología). Pero 

sobresale lo logrado en pocas décadas.  

Se han estado desarrollando corrientes de teología latinoamericana, en 

respuesta a signos de los tiempos (como ha sido sugerido durante y después del 

Vaticano II), y con creatividad epistemológica. Ha sido una elaboración apasionada y 

relevante para los interrogantes humanos, bien enraizada en la Palabra y en el 

Espíritu. Ha sido interdisciplinaria y cuestionadora de lugares comunes, superadora 

de esquemas caducos, orientada a responsabilidades bio-espirituales. Ha sido 

contemplado y balbuceado el Misterio. Ello ha brotado no de un pietismo sino de la 

solidaridad con ´últimos´ y ´últimas´ que comparten celebraciones y esperanzas. 

Han ido madurando perspectivas hacia adelante, de modo afectivo y simbólico, con 

lucidez y audacia.  

                                                           
3 Vease I. Ellacuría, J. Sobrino (eds.) Mysterium Liberationis. Conceptos fundamentales de la 
Teología de la Liberación  (Madrid: Trotta, 1990, tomos I y II); M.F. dos Anjos (org.) Teologia e novos 
paradigmas (Sao Paulo: Loyola, 1996); L.C. Susin (org.), O mar se abriu. Trinta años de teología na 
América Latina (Sao Paulo: Loyola, 2000); J.J. Tamayo, J. Bosch (eds.), Panorama de la teología 
latinoamericana (Estella: Verbo Divino, 2001); I.A. Reblin (org.), A teología contemporánea na 
America Latina e no Caribe (Sao Leopoldo: Oikos, 2008); A. Brighenti, R. Hermano (org.), La 
Teología de la Liberación en prospectiva. Congreso continental de teología (Santiago: UCSH, 2014). 
En cuanto a la labor bíblica (que es como el corazón de las teologías de liberación): C, Mesters, F. 
Orofino, “El camino que nos queda por delante”, Concilium 361 (2015), 43-54. 
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A continuación nos detenemos en el arte ciudadano, en productos eclesiales, 

en voces proféticas. Son pequeños y fascinantes frutos. Es una producción particular 

y universal. Cada una surge de situaciones precisas; son pequeños elementos que 

confluyen para superar la deshumanización latinoamericana, y para aportar a la 

universal vocación a la Vida. 

 Un primer testimonio de lucidez y de jovial solidaridad proviene de Violeta 

Parra 4. Su poesía y música están enraizadas en clamores artísticos de su pueblo. 

También son portadoras de la libertad de la fe, que impugna la religión acomodada. 

Unos fragmentos: 

 
“Yo canto la diferencia 
 que hay de lo cierto a lo falso. 
 … afirmo señor Ministro 
 que se murió la verdad.  
… los niños andan con hambre 
 les dan una medallita o bien una banderita”. 

 

De este modo la realidad ´oficial´ es desnudada. Tanto gobernantes como 

representantes religiosos intentan engañar y controlas al pueblo. En cuanto al plano 

religioso: 

 
“Qué vamos a hacer con tanto y tantos predicadores, 
unos se valen de libros y otros de bellas razones, 
algunos de cuentos varios, milagros y apariciones. 
… se ve que no son muy limpios 
los trigos de esta viña 
y la cizaña pretende 
comerse toda la espiga. 
… qué vamos a hacer con tanta mentira desparramada”. 

 

A estos clamores por la verdad se añaden lineamientos utópicos: 

 
 “Hay una ciudad muy lejos 
pa´ allá los pobres se van 
las murallas son de pan 
y los pilares e´ queso. 
… hay un estero de vino 
que atraviesa la ciudad 
y son de harina tostá 
los arenales que vimos. 
Los que pasan por camino 
dicen ´aquí está lo gueno´ 
y se atracan sin recelo 

                                                           
4 Vease la colección de 528 canciones, en cancioneros,com nº 1594/0 “Yo canto la diferencia”, “Qué 
vamos a hacer”, y nº 12974/0 “Hay una ciudad muy lejos”.  
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del poder que los alima”. 
 

  Así es desnudada la falsedad socio-religiosa, y también es realzada la 

capacidad del pobre. La población tiene su horizonte utópico (con ´harina tostá´, 

queso, vino, y demás). 

Pasemos a otros modos de ver y transformar el mundo. En la región quechua 

del sur-peruano (de modo especial en Santiago de Pupuja, y en Juliaca) numerosas 

actividades (desde los años 70 hasta el presente) han forjado un pensar bíblico, 

inculturado e intercultural, estético y espiritual. Una de las mayores publicaciones lo 

dice así: “en el arte del pueblo quechua hay un lenguaje teológico, y éste va creciendo 

en el dialogo con el arte… la alegría de vivir en comunidad refleja el espíritu de la vida 

real, siempre llena de esperanza, aún en los momentos de oscuridad”5. Lo de Pupuja 

también se da en otros espacios.andinos. 

 Esto es llevado a cabo por grupos de adultos, jóvenes, niños, tanto urbanos 

como rurales, que formalmente ni han estudiado arte ni teología. Existe inmensa 

creatividad en la pintura, el tejido, el socio-drama, la liturgia. Sobresale la armonía e 

intensidad cromática. Ante estas obras, uno constata ´la teología de los pequeños de 

Dios´ (como dice el subtítulo de dicha publicación mayor). Las comunidades 

quechuas hablan con/a Dios mediante su sabiduría y arte, su comportamiento 

liberador, su mística de gente crucificada y resucitada. 

 Otro gran testimonio. Luis Zambrano conjuga arte, lucha por los derechos 

humanos y medioambientales, la renovación eclesial y teológica. La espiritualidad va 

de la mano con lo socio-político y lo cósmico. 

 
“Nueva es la flor, la más pequeña, 
la que esperó un largo invierno, quizá dos,  
para ofrecer la sinfonía de su color… 
Nueva es toda revolución, 
la más humilde y más lejana,  
la que no consta aún en ningún libro 
y con su viento de siglos 
ya empieza a conmover el mundo” 6. 

 

 Por otra parte, desde la amazonía del Brasil, Pedro Casaldaliga nos  incentiva 

de modo político y místico 7. Las melodías de la quena incluyen dolor y esperanza, y 

                                                           
5 Comunidades Cristianas de Santiago de Pupuja, Cristy Orzechowski, Berna Schulte, Y el Verbo de 
hizo Arte, Arte y teología de los pequeños de Dios, Puno: Santiago de Pupuja, 1997, pgs. 11 y 349. 
6 Luis Zambrano, En el nudo del tiempo, Lima: Arteidea, 2009, 69. 
7 Pedro Casaldaliga, véase en www.koinonia.org obras de Pedro Casaldaliga, “Cantares de la Entera 
Libertad” (1984), de las que extraigo pocas líneas. Mis disculpas por no incluír el conjunto. 
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convocan a la Eucaristía, con el pan amasado por el pueblo. 

 

“La quena latinoamericana 
la voz del Tercer Mundo 
grita sus dolores 
y canta su esperanza. 
Los pobres de la tierra 
la Iglesia de los pobres. 
… las masas tienen hambre 
y este Pan  
es su carne 
destrozada en la lucha 
vencedora en la muerte. 
Somos familia de la fracción del pan. 
Danos Padre, el pan de cada día, 
El arroz o el maíz o la tortilla. 
Que el pueblo tenga en sus manos 
el pan de la Eucaristía 
puesto que el pueblo hace el pan”.  

 

Estos clamores (y tantos otros gritos a favor de la vida) redireccionan el pensar 

desde la maldad hacia la libertad, desde el hambre y hacia la celebración fraternal y 

sororal. 

 

2) Afán de-colonial e insurgencia latinoamericana 

 

La humanidad se encuentra en medio de aguas tormentosas; se avanza muchas 

veces con sobresaltos, y a veces con serenidad. Son encaradas agudas tensiones entre 

los sectores humanos ´de abajo´ y los poderes ´de arriba´. Por una parte está la 

hegemonía nor/atlántica/pacífica, y por otro lado está la resistencia e iniciativa social 

de grandes sectores silenciados. Estamos tensionados porque se han interiorizado 

logocentrismos (que sobredimensionan lo conceptual de ciertas regiones del mundo) 

y tambien tecno-cientifismos (ínstrumentales y con resultados unilaterales). Éstos no 

concuerdan con la polifónica lucha sapiencial de pueblos frágiles y tenaces. 

 Se palpa un cambio de época. Son denunciadas muchas atrocidades (de ayer y 

de hoy). También son reafirmados afanes de felicidad (en el hoy y el porvenir). Se 

confrontan bloqueos mentales y axiológicos; y son debatidos los paradigmas. Ante la 

crisis de civilización a nivel planetario, van brotando pequeñas e inmensas iniciativas 

humanas. Se dan pasitos, y a la vez grandes y audaces saltos. En numerosos rincones 

y en foros latinoamericanos es impugnada la colonialidad y es propuesto el de-
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colonizarse y el respirar aire fresco; lo que es posible gracias a actividades 

contestatarías del pueblo. Ello afecta y de varias maneras desafía la labor teológica. 

La fe es pensada en contextos controversiales. 

Gracia a Dios, y mediante labores tenaces, se han ido abriendo ventanas por 

donde entra buen aire fresco. Esto se inició en torno al Concilio Vaticano II. Luego 

hubo dolorosas décadas de restauración y represión. De modo marginal pero eficaz se 

han ido retomando rutas de renovación eclesial. Se van desenvolviendo nuevas fases 

en la reflexión creyente. Han brotado teologías en plural, y las comunidades de fe se 

han fortalecido. Todo esto es sostenido por la fidelidad al Evangelio. 

Sin embargo, predomina imitar lo ajeno, reproducir temas irrelevantes, negar 

energías autóctonas. En vez de cultivar nuestras polifonias, se asimilan imposiciones 

planetarias. Cada uno se inclina a reproducir pautas que no corresponden (y que 

agreden) necesidades de cada pueblo. Un maestro de Simón Bolívar advertía: “la 

sabiduría de Europa y la prosperidad de los Estados Unidos son, en América, dos 

enemigos de la libertad de pensar… Imiten la originalidad ¡ya que tratan de imitar 

todo!” 8. Hasta mediados del siglo pasado, los modos de pensar han sido miméticos (y 

en parte así continúan hasta hoy). 

Durante siglos, la cristiandad consolidaba el injusto orden colonial. Luego se 

ha asumido y exaltado la Ilustración (con su neo-colonialismo, y su modernización 

sin equidad). Hoy se va afianzando la revolución de informaciones y tecnologías, la 

instantánea comunicación digital, el marketing de un consumo insaciable y 

discriminador. ¿Qué pasa en lo espiritual? En términos generales, la transcendencia 

ha sido localizada en lo privado y en el mito del progreso cuantificable. A pesar de 

ello, abundan búsquedas espirituales y redes sociales con proyectos concretos de 

justicia y paz. 

Un gran logro a nivel macro (y unos pasitos en lo cotidiano) es el reconocernos 

como diferentes a lo que predomina en el mundo, y también hacerse gestores de 

itinerarios propios. Nos enjaulamos al mendigar e imitar lo hegemónico a nivel 

mundial. Más bien cabe afirmar la ´otreidad´ americana. Esto constituye una fase 

necesaria en el caminar de-colonial; a la vez, han sido delineadas alternativas con 

calidad ética 9. Se trata de vastas temáticas. A lo largo de nuestra historia, un 

                                                           
8 Pensamiento de Simón Rodriguez (1769-1854) citado por Eduardo Galeano, Espejos. Una historia 
casi universal Buenos Aires: Siglo XXI, 2008, 184. 
9 Reconocer nuestra ´otreidad´ ciertamente fortalece una perspectiva de-colonial. Vease Enrique 
Dussel, 1492. O encobrimento do Outro (Petrópolis: Vozes, 1993); Raul Fornet, Filosofía Intercultural 
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denominador común es celebrar y pensar de modo insurgente 10 . El mega-proyecto 

emancipador es un no acomodarse a lo existente, ni ser controlado por élites. Muy 

por el contrario, la población ha ido forjando sus itinerarios, animada por sus 

creencias y celebraciones. Así es apreciado lo que favorece la vida.  

 En la actualidad existen brizas y vientos revitalizadores. Al malestar social le 

acompaña el clamor por dignidad y justicia. Esto caracteriza diversos gérmenes de 

movimiento ciudadano y de auto-gestión local. Estas realidades favorecen el 

polifónico e incesante caminar teológico latinoamericano. Son asumidas convicciones 

de autenticidad, e inquietudes de-coloniales. Se contribuye a repensar el mosaico 

continental, tomando en cuenta el cambio de época. Esto requiere una radical 

creatividad. 

 

3) Enunciados teológicos con un horizonte eco-humano-espiritual 

 

 En contraposición a fuerzas oscuras y miméticas que envuelven a cada pueblo, 

existen manantiales de claridad espiritual, sapiencial, estética, socio-política. Estas 

luces cobijan a quienes confrontan lo mono-cultural, lo andro-céntrico, lo mono-

religioso, lo logo-céntrico (que oscurece nuestro dia a dia). La última palabra no es la 

agresión hacia quienes tienen una convicción libertaria. Más bien, una penúltima 

palabra son modalidades de resistencia. Si uno teológicamente pregunta por la última 

palabra, ésta no proviene de individuos piadosos, ni de propietarios de verdades. Más 

bien, las voces definitivas brotan y crecen desde abajo, y tienen una calidad universal. 

                                                                                                                                                                                     

(Mexico: UPM, 1994); Angel Gabilondo, La vuelta del otro. Diferencia, identidad, alteridad (Madrid: 
Trotta, 2001); Ricardo Salas (coord.), Pensamiento crítico latinoamericano, III Tomos (Santiago: 
UCSH, 2005); Ivonne Farah, Luciano Vasapollo (coord.), Vivir Bien: ¿paradigma no capitalista? (La 
Paz: CIDES-UMSA, 2011); Raul Gonzalez, Richard Howard (comp.), Hacia otras economías. Crítica al 
paradigma dominante (Santiago: LOM, 2012); Jose María Arnaiz, Alternativas de Humanización. 
Más allá de la dualidad (Madrid: PPC, 2012). Con respecto a lo de-colonial: Aníbal Quijano, 
Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina (Buenos Aires: Gráfica y Servicios, 2000); 
Santiago Castro-Gomez, Ramón Grosfoguel, ed., El giro decolonial (Bogotá: Siglo del Hombre, 2007); 
la revista internacional Voices, 2014/1: “Liberation Theology and poscolonial thought”; Josef 
Estermann, Más allá de Occidente. Apuntes filosóficos sobre interculturalidad, descolonización y el 
Vivir Bien andino, Quito: Abya Yala, 2015. 
10 Grandes precursores: Felipe Guamán Poma de Ayala (El primer nueva crónica y buen gobierno, 
1583, Mexico: Siglo XXI, 1980) y Bartolomé de las Casas (Obras Completas, Madrid: Alianza, 1992). 
La obra lascasiana ha sido comentada por Gustvao Gutierrez, En busca de los pobres de Jesucristo 
(Lima: CEP, 2004). En el plano documental e histórico ver Paulo Suess, La conquista espiritual de la 
América Española (Quito: Abya Yala, 2002) y Enrique Dussel (ed.), Resistencia y Esperanza. Historia 
del pueblo cristiano en América Latina y el Caribe (San José: CEHILA/DEI, 1995); Maximiliano 
Salinas, En el cielo están trillando. Para una historia de las creencias populares en Chile e 
Iberoamerica (Santiago: USACH, 2000); M. Salinas y otros, Lo que puede el sentimiento. El amor en 
las culturas indígenas y mestizas en Chile y América del Sur, siglos XIX y XX, Santiago: Ocholibros, 
2015.   
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El horizonte es disfrutar el misterio de vivir. 

 En el pensar la fe ¿por qué se va caminando a un horizonte eco-humano-

espiritual?  

 En primer lugar, se van leyendo señales de nuestros tiempos de sufrimiento y 

expectativa. Lo ha consignado Pedro Casaldaliga en el ya anotado poema: “la quena 

latinoamericana… grita sus dolores y canta su esperanza”. Tanto los clamores como 

los cantos tienen un trasfondo. Puede decirse que hacen eco a gemidos del Espíritu 

Divino. Son gemidos que forman parte e interpelan el acontecer humano, y que 

transforman el universo. 

 En segundo lugar, las comunidades creyentes estamos convocadas por el Señor 

para encarar la maldad y hacer el bien. Nos convoca un crucificado que ha resucitado. 

Esto implica que desde los abismos del sufrimiento, y desde el triunfo de la vida, Dios 

es compasivo y es liberador de los pueblos de la tierra. Esto conlleva un sinuoso y 

fascinante caminar eclesial, marcado de modo especial por la misericordia con 

pueblos crucificados, y por el horizonte de la resurrección. En este sentido se está 

llevando a cabo la renovación conciliar, hay pocas pero promisorias instancias 

ecuménicas, hay iglesias particulares y hay asociaciones de base. En cada instancia, la 

maldad es confrontada por la Vida regalada por Dios y compartida entre los seres 

humanos y con la creación. 

 De modos concretos la humanidad y el universo celebran la Vida; y en estos 

terrenos se ubica lo teológico. Lo decisivo es entender, cuidar, celebrar la fe en el 

mundo de hoy. Asi lo explicita, por ejemplo, Angel Mendez Montoya, con su teología 

desde el mole mejicano 11. Esto se lleva a cabo en torno a candentes interrogantes 

humanos y en sintonía con la creación. Es llevado a cabo con una metodología 

creyente y eclesial, que es relevante hoy y mañana, y que cuide y transforme el 

mundo. No cabe pues el enclaustramiento en esencias cristianas. Más bien, de modo 

ciudadano, somos convocados a búsquedas de sentido, a poderes liberadores, al 

cotidiano de-colonizar y re-inventar. En hogares mejicanos (y en cada cultura en el 

mundo) al celebrar, es cultivada y madura la fe. En cuanto a lo teológico, es 

biocéntrico. Tiene sus cauces hermenéuticos, da buenos frutos, genera encantadoras 

flores. Con respecto a orientaciones eclesiales, sobresale la Laudato Si´ del Papa 

Francisco, que entrelaza la responsabilidad por el medio ambiente y por la causa del 

                                                           
11 Angel Mendez M., Festín del Deseo. Hacia una teología alimentaria,  Mexico: Jus, 2010. 
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pobre y la justicia12. Esto incentiva labores eco-teológicas al interior de un proyecto 

emancipador. 

 Cada persona puede plantearse si lo que entiende y celebra es relevante para 

las nuevas generaciones, y también preguntarse si hay sinergia y transparencia en la 

reflexión creyente. Como ya ha sido anotado, la fe es apreciada y pensada hacia el 

Misterio y ´desde abajo´. Esto conlleva distanciarse de parámetros nor/atlánticos 

que siguen entrabando la labor teológica y filosófica. Se habla de contextos, pero 

abunda la intolerancia hacia actitudes diferentes a las hegemónicas. La adhesión al 

Dios de la Vida cuestiona ´lenguajes transcendentes´ que se limitan a lo individual y 

a neo-ídolos del progreso. También es confrontado el monólogo civilizatorio, en torno 

a milagros tecno-comunicacionales y al marketing de la felicidad. La crítica de la 

´colonialidad´ (externa e interna) conlleva cuestionar la sacralización económica y 

nuevas idolatrías 13. En Aparecida, el episcopado latinoamericano ha propuesto 

“descolonizar las mentes” y favorece “relaciones inter-culturales” (Documento de 

Aparecida, # 96). Esto revoluciona el pensar. 

En medio de muchas tinieblas hay amanecer y hay luminosidad. De manera 

positiva, la realidad de cada día -aunque encasillada- permanece abierta a lo 

transcendente. Vale decir, es posible desentrañar la acción divina en medio del 

acontecer humano. El humanizador Gloria Dei vivens homo de San Irineo de Lyon va 

de la mano con el Gloria Dei vivens pauper de San Romero de América. En este 

sentido, se da preferencia al saber simbólico y político del pueblo de Dios. El admirar 

y alabar a Dios involucra a personas muy concretas, y obviamente también involucra 

a la madre-tierra. Admiramos a Dios cuando la humanidad es feliz desde sus raíces, 

cuando -en la penumbra cotidiana- cada entidad del universo redescubre su luz 

interior, cuando los empobrecidos pueden celebrar el vivir de cada día. Es decir, el 

horizonte de liberación tiene un carácter festivo, ecológico, humanizador, espiritual.   

A estas convicciones teológicas pueden añadirse unos enunciados (y así ir 

concluyendo mi breve aporte en este coloquio en Mexico).  

Es saludable pensar de modo confiado y creyente. Al intentar entenderse a uno 

mismo, y al buscar comprender el acontecer de hoy y mañana, conviene hacerlo 

confiando en Dios. Esto no ocurre encerrado en lo individual, ni en una ciencia, ni en 

                                                           
12 Veanse en especial capítulo 2 (´Evangelio de la creación´) y capitulo 4 (¨Ecologia integral´) en 
Laudato Si´ (24/5/2015) del Papa Francisco. 
13 Vease Leonardo Boff, “El mercado y la religión del mercantilismo”, Concilium 241 (1992), 7-13; Jung 
Mo Sung, Deseo, Mercado y Religión, Santander: Sal Terrae, 1999; Joseph Duggan, “Disonancia 
epistemológica”, Concilium 350 (2013), 13-22. 
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pautas religiosas. Más bien, se conoce a partir de la confianza, el compartir, la 

relacionalidad. En este sentido hay apertura humana a la revelación. Dios siembra en 

los corazones de la humanidad. 

El dialogo es inseparable de la espiritualidad. Al dialogar con el arte, las 

ciencias humanas, las filosofías, la reflexión latinoamericana esta alimentada por 

simbologías creyentes, y por prácticas solidarias del pueblo. Por eso sobresalen 

iniciativas de representantes de regiones originarias, afro-americanas, mestizas, y 

también círculos eco-teológicos, feministas, y de lecturas de la Palabra de Dios. Cada 

uno a su modo (y también el conjunto de estas iniciativas) pueden conjugar mística y 

fiesta, reflexión y responsabilidad por la justicia y la paz. 

Personas y poblaciones minúsculas tienen maneras de ser universales y macro-

ecuménicas. Se comparten tareas urgentes, dada la violencia y la crueldad. Se confía 

en el Dios del universo que a nadie excluye. Se cultivan símbolos particulares con 

significación mundial. La mundialización económica y comunicacional no suprime lo 

particular. La pequeñez se abre a la universalidad.  

La liberación es un proceso cotidiano e incesante, lleno de tensiones y de 

preguntas inacabadas. Ni es un instante espectacular, ni es una ilusión. En el dia a dia 

(en el aquí y ahora) ocurre la felicidad; ella ocurre en uno mismo, con los demás, con 

Dios, con la creación. De estos modos es transparentado el Misterio.  

Lo luminoso es acogido en medio de tinieblas. Hay tensiones, pero se abren los 

ojos a la realidad. Hay un malestar generalizado, al transitar por un incierto cambio 

de época. Nos envuelven redes yo-istas y el endiosamiento del hombre. Sin embargo, 

sabios y sabias del pueblo son escuchados por científicos sociales, teólogos, filósofos, 

artistas. Se requieren encuentros entre quienes apostamos por la Vida sin fronteras y 

sin exclusiones. En este sentido avanza el pensar cristiano que no es auto-referente 

sino que opta por un saludable y bello horizonte eco-humano-espiritual.  



 

8. OS (DES)CAMINHOS DA LINGUAGEM DE VILÉM FLUSSER:  

OS ITINERÁRIOS DE SUAS LÍNGUAS COMO ENGAJAMENTO E 

ENCONTRO1 
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Jair Inácio Tauchen3 

 

Ao ler as obras de Vilém Flusser, é recomendável ponderar sua condição de 

exilado, sua experiência de judeu expulso de sua terra, forçado a viver um corte 

radical com sua origem. Como outros pensadores exilados e sobreviventes da 

perseguição nazista, desenvolveu estudos que o caracterizaram como importante 

filósofo, comunicólogo e teórico da mídia do século XX, que escreveu e publicou 

muito no Brasil, mas teve que se exilar mais uma vez na Europa, para ser lido e 

ouvido, também aqui. Neste sentido, é importante apresentar alguns aspectos da sua 

teoria da judeidade e dos conceitos de Heimatlosigkeit (“apatricidade”) e de 

Bodenlosigkeit (falta de fundamento). Esses conceitos devem ser compreendidos 

dentro do panorama intelectual da segunda metade do século XX. 

Sua Bodenlosigkeit (falta de chão e de fundamento) permitiu-lhe ser nômade entre as 

diversas línguas e linguagens em virtude do seu pensamento livre e flutuante, que 

inventa e reinventa a si mesmo, sempre levantando âncoras para revelar novos 

caminhos. Outro ponto de interesse é apresentar o processo comunicativo de um 

pensador que foi além da língua mãe, que se deixou fluir no rio da linguagem – 

lembrando que a palavra alemã para “rio” é “fluss” – empregando a língua 

portuguesa para comunicar-se e engajar-se na cultura e sociedade brasileira. 

No seu livro autobiográfico Bodenlos, elabora uma reflexão sobre a sua origem 

judaica e o período de exílio de mais de 30 anos (1940 – 1972) em São Paulo. Finaliza 

o livro dizendo: “sou apátrida, porque em mim encontram-se armazenadas várias 

pátrias. (...) Sou domiciliado em no mínimo quatro idiomas e me vejo desafiado e 

                                                           
1Texto ofertado para compor o Festschrift em homenagem aos 70 anos do Prof. Dr. Luiz Carlos Suzin 
do Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUCRS. Artigo publicado na Revista Landa V.05, p. 
20-34, 2016, agora revisado e atualizado. 
2Professor permanente do PPG Filosofia, do PPG Direito da PUCRS e Decano da Escola de 
Humanidades 
3Pós-doutorando PPG Filosofia da PUCRS, bolsista PNPD/CAPES. 
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obrigado a traduzir e retraduzir tudo o que tenho a escrever” (FLUSSER, 2007, p. 

294). O texto, de um modo geral, apresenta uma reflexão teórica entre a diferença do 

gesto de habitar e o de possuir uma pátria. Desde a sua origem, o homem sempre 

habitou algum lugar, sem necessariamente fixar moradia; recentemente é que se 

tornou anexado a uma pátria. Agora, pode-se mudar de pátria, ou até mesmo não tê-

la, mas é sempre preciso morar, não importa onde. 

Flusser fixou morada em São Paulo no ano de 1941 e passou a tomar contato 

com a cultura brasileira, o que marcou o curso de sua vida. Inicialmente dedicou-se 

aos negócios da família com atribuições burocráticas. Manteve-se afastado do âmbito 

cultural até a segunda metade dos anos 50. No final desse período, aproximou-se de 

intelectuais como Milton Vargas, Vicente Ferreira da Silva e Miguel Reale4. Passou a 

frequentar o Instituto Brasileiro de Filosofia fundado por Miguel Reale e tornou-se 

membro do Instituto em 1962. A partir de 1960 passou a atuar como professor e 

colaborador da Revista Brasileira de Filosofia.  

Como professor de história da filosofia no Instituto Brasileiro de Filosofia e 

como escritor nos jornais, Flusser teve oportunidade de expor sua produção filosófica 

a um público diversificado. Entretanto, a abrangência dava-se praticamente na cidade 

de São Paulo. Sua produção e seu modo de conceber os temas filosóficos ainda não 

tinham ecoado na cidade do Rio de Janeiro, cidade esta que até 1961 fora a Capital do 

Brasil e referência na área cultural. Trabalhou por dois anos na Escola de Arte 

Dramática, sendo o responsável pela disciplina História do Espetáculo e Teoria da 

Máscara. “Esse dado é relevante, nesta apresentação, como indicador do interesse do 

filósofo em direção ao campo artístico” (BERNARDO, Org., 2000, p. 196).  Em 1967, 

é convidado por Milton Vargas a ocupar o posto de professor assistente na Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Atuou também como professor 

entre 1968-1972, na Faculdade de Comunicação FAAP – Fundação Armando Álvares 

Penteado. 

Flusser foi um dos poucos filósofos que escreveu suas obras, mais de trinta 

                                                           
4Milton Vargas (1914-2011) foi professor emérito da Escola Politécnica da Universidade São Paulo 
(EPUSP), membro fundador do Instituto Brasileiro de Filosofia e pertenceu à Academia Paulista de 
Letras. Vicente Ferreira da Silva (1916-1963) nasceu em São Paulo e morreu precocemente em acidente 
de carro aos 47 anos. Formado em Direito, nunca exerceu a profissão de advogado, tendo-se dedicado 
inteiramente à filosofia. Em 1949 ajudou a fundar o Instituto Brasileiro de Filosofia. Segundo Miguel 
Reale, foi o filósofo com a maior vocação metafísica do Brasil. Miguel Reale (1910-2006) foi filósofo, 
jurista, educador e poeta brasileiro. Formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (1934), foi professor e por duas vezes foi reitor da mesma Universidade (1949-1950; 1969-1973). 
Também foi fundador do Instituto Brasileiro de Filosofia o qual presidiu até sua morte, em 2006. 
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livros, além de centenas de artigos publicados em revistas e jornais, em várias 

línguas, traduzindo e retraduzindo a si mesmo do alemão para o português, do 

português para o inglês, do inglês para o francês, ou escrevendo para a língua em que 

a obra seria publicada. No caso de Flusser, a tradução, além de ser uma ferramenta 

no ato de escrever, mostrava-se como uma arte, uma forma particular de pensar e 

escrever. “Cada novo esforço de escrever é uma tentativa de traduzir o que já havia 

escrito, mas em novo contexto e novo nível de significado” (BERNARDO, Org., 2008, 

p. 61). Por exemplo, certa vez, por carta, Flusser explicou para a pintora Mira 

Schendel porque traduzia a si mesmo. Normalmente escrevia primeiro em alemão, 

“que é a língua que mais pulsa no meu centro”. Posteriormente traduzia para o 

português, “que é a língua que mais articula a realidade social na qual me tenho 

engajado”. Depois traduzia para o inglês, “que é a língua que mais articula a nossa 

situação histórica e que dispõe de maior riqueza de repertório e forma”. Por último 

traduzia para a língua em que o texto fosse publicado – “por exemplo, retraduzo para 

o alemão, ou tento traduzir para o francês, ou reescrevo em inglês”. A intenção era 

“penetrar as estruturas de várias línguas até um núcleo muito geral e 

despersonalizado para poder, com tal núcleo pobre, articular a minha realidade”. Não 

costumava escrever em tcheco porque considerava a língua materna adocicada e de 

pouca expressividade, embora comentasse sem modéstia alguma: “eu falo tcheco em 

várias línguas” (FLUSSER, 2004, p. 10).  

A Praga5 de Flusser, Kafka e Rilke, é uma cidade marcante e ao mesmo tempo 

supera todas as diferenças nacionais, sociais e religiosas, imprimindo aos seus 

cidadãos sua marca indelével. Foi centro da cultura tcheca, judaica e alemã, o que 

provocou grande riqueza de ideias e tornou-se inteiramente outra com a eliminação 

dos judeus. Ela era internacionalista (e não ideologicamente), pois as pessoas sentiam 

na própria existência o ridículo de se fazer diferenças entre povos, frisava Flusser, ao 

mesmo tempo em que se apresentava como judeu assimilado, não-ortodoxo e não-

sionista. A comunicação dava-se de forma privilegiada através de duas línguas 

maternas: tcheco e alemão. O aspecto linguístico era um privilégio no momento em 

que se possuía duas línguas maternas. As diferenças entre o eslavo e o germânico, 

segundo o filósofo, não eram identificadas apenas como diferença, mas como 

                                                           
5 Praga tem uma característica marcante como poucas cidades, o que leva Flusser a repensar a 
diferença entre “civilização” e “cultura”. Segundo o filósofo, “cultura é produto da agricultura. É ela um 
‘colher’ (colere) das coisas arrancadas da natureza. Civilização é produto da vida urbana. É ela a 
tentativa de informar significativamente a vida do ‘cidadão’ (civis). É formação, não colheita. Poucas 
cidades têm tal poder formativo” (FLUSSER, 2007, p. 23). 
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complemento. A autoidentificação tornava-se irrelevante, por exemplo, se era tcheco, 

alemão ou judeu. Flusser identificava-se simplesmente como praguense, que era sua 

base: “Praga é clima existencial, e todos os nivelamentos, com suas múltiplas tensões, 

ocorrem em tal clima” (FLUSSER, 2007, p. 24).   

Todo esse encantamento ruiu no momento em que a realidade da invasão 

nazista, primeiramente em Viena, na Áustria, torna-se iminente; refugiados 

narravam os acontecimentos em que os coirmãos eram assassinados 

sistematicamente. Essa experiência não era própria de Viena, mas temporalmente 

própria da Idade Média e geograficamente própria da África Central e, segundo o 

filósofo, era um pesadelo constante que se operacionalizava entre a realidade das 

notícias do dia e o temor dos sonhos à noite. O desejo era fechar os olhos para o que 

acontecia em Viena na esperança de que tudo passasse. Muitos foram vítimas dessa 

tentação. Para Flusser, “agarravam-se à Praga como a um iceberg que flutuava em 

correnteza quente” (FLUSSER, 2007, p. 34). O sionismo apresentava-se como ponte 

sobre o abismo no momento em que passa a considerar a possibilidade de uma vida 

agrária na Palestina. Mas essa possibilidade era o mesmo que trair sua essência no 

mundo, pois faltava aptidão para a tarefa. Flusser questionava-se: “ir para a Palestina 

e fazer o quê?”. Como criar uma nova realidade na ausência de fundamento? A 

possibilidade de ser assassinado pelos nazistas era a solução mais fácil. Sua própria 

afirmação confirma essa possiblidade: “mas a gente mesmo estava perdendo o chão 

debaixo dos pés, e preparava-se para ser assassinada” (FLUSSER, 2007, p. 35).  

Os alemães chegaram e provocaram modificações profundas em Praga. 

Embora o acontecimento fosse esperado, não se acreditava que fosse possível. 

Sentiam-se como animais, acossados pelas feras esperando o momento oportuno 

para dar o bote. A presença nazista representava o rosto do mal. Procuravam-se 

respostas invocando todo conhecimento, cultura e fé, mas a resposta não vinha. A 

possibilidade de fugir para o Ocidente tornou-se realidade mesmo sabendo que tal 

decisão “equivalia ao sacrifício da dignidade em prol da sobrevivência do corpo” 

(FLUSSER, 2007, p. 37). A fuga era perigosa, mas diante da morte praticamente certa 

pelos nazistas ela se tornava condição razoável, e diante destes acontecimentos “a 

falta de fundamento tinha se iniciado” (FLUSSER, 2007, p. 38).  

A fuga, para Flusser, representava a morte, porque ao olhar os rostos dos 

familiares poder-se-ia visualizar máscaras de morte. Quando surgiram notícias das 

mortes terríveis impostas pelos alemães, não mais impressionavam, porque as 
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execuções nazistas significavam a concretização do projeto de morte.  

Após a fuga, Londres tornou-se local de moradia por cerca de um ano onde 

viveu na prática o Bodenlos, sem chão, ocasião em que aprofundou seu conhecimento 

na língua inglesa, que admirava pela riqueza e praticidade. Inicialmente Flusser 

procurava preencher duas condições na permanência em Londres: a primeira 

consistia em trabalhar e em ganhar dinheiro para o sustento, tarefa que, segundo ele, 

era fácil, pois não importava o tipo de trabalho; a segunda consistia em conservar o 

papel de observador distanciado, também fácil, já que essa era a sua própria condição 

de imigrante (FLUSSER, 2007, p. 41). Com a possibilidade dos nazistas invadirem a 

Inglaterra era necessário emigrar para novos territórios no qual o fato de ser judeu 

representava apenas uma sombra. Terras inteiramente fora do contexto e da 

realidade se apresentavam; o Brasil seria o seu destino e, para isso, teria que aceitar o 

batismo católico como um meio para a obtenção do visto. Mais uma vez Flusser 

juntou-se à família Barth para uma nova jornada em outro país, dessa vez de navio. 

Nas palavras de Flusser, o sentimento de fuga para lugares fora de toda realidade: 

“Para a Tailândia ou o Brasil, por exemplo. É claro e deve ser confessado: a decisão 

para a emigração era parcialmente motivada pelo medo da morte do outro” 

(FLUSSER, 2007, p. 46). 

A viagem a partir da Inglaterra para o Brasil em 1940 é a nova realidade. Ao 

desembarcar no porto do Rio de Janeiro recebe a notícia da execução de seu pai e das 

primeiras deportações em massa. São Paulo é a cidade escolhida para viver. O filósofo 

critica o desenvolvimento da industrialização de São Paulo especialmente porque 

nasce com os lucros da guerra e na produção de carros blindados para a batalha. Ele 

resume a nova realidade na cidade de São Paulo nos seguintes termos: “Este o clima 

existencial dos primeiros anos em São Paulo: os fornos nazistas no horizonte, o 

suicídio pela frente, os negócios de dia, e a filosofia de noite” (FLUSSER, 2007, p. 

50). 

Diante do clima existencial da realidade brasileira e da falta de fundamento 

atestada pelo próprio filósofo quando expressa que estar no Brasil equivalia a estar 

em Marte, a filosofia apresentava-se como caminho atenuante6. Ao questionar-se 

“Por que a gente não se matou?”, responde de duas maneiras: não se matou por 

covardia, por temer as dores da morte; não se matou porque sentia coragem, porque 

                                                           
6 Flusser comenta duas sentenças que ajudavam a iluminar “a noite do desespero paulista. A 
wittgensteiniana: ‘Não como o mundo é é o mistério, mas o que o mundo é’. A Kafkiana: ‘Passei a vida 
combatendo a vontade de acabar com ela’” (FLUSSER, 2007, p. 59). 
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acreditava que tinha alguma tarefa a cumprir. Aparentemente contraditórias, ambas 

as respostas possuem uma verdade: “a possibilidade de matar-se hoje, e de não ter 

que enfrentar o amanhã, tornou viável o amanhã, e o fazia diariamente” (FLUSSER, 

2007, p. 59). O sentimento de morte e suicídio o acompanhou de perto nos primeiros 

anos no Brasil, pois considerava sua existência miserável. Era infeliz na atividade 

profissional porque não gostava do mundo dos negócios e não apresentava talento 

para a administração. “Edith sempre o acompanhava no caminho para o trabalho, 

com medo de que ele pudesse se matar. Seu marido lhe parecia indiferente e perdido, 

uma pessoa ‘louca’ que simplesmente não sabia ou não podia se orientar naquele 

mundo” (BERNARDO, Org., 2008, p. 25). Restava ler os filósofos não apenas para 

adquirir conhecimento, ou valores, mas para divertir-se. O repertório das leituras e 

dos autores era limitado na cidade de São Paulo em virtude da própria guerra. 

A dificuldade de Flusser inserir-se no contexto brasileiro era diagnosticada por 

ele como falta de fundamento. O problema não era no sentido de orientar-se no 

mundo, mas de poder engajar-se nele novamente e encontrar uma maneira de 

resolver o problema do engajamento e de sua contradição. O engajamento revela-se 

na reflexão das ilusões provocadas pelo ambiente brasileiro e ao mesmo tempo na 

simpatia transmitida por esse ambiente. Sente uma sensação de responsabilidade 

diante da miséria e dos problemas sociais e culturais que caracterizavam o Brasil.  

Tinha consciência que tal conjuntura advinha de uma sociedade hierarquizada 

e ordenada por níveis de cultura e economia, e que São Paulo representava um 

degrau mais baixo em tal hierarquia. Para integrar-se na natureza brasileira é 

necessário colocar raízes na realidade não-histórica, ou seja, manter-se afastado da 

história, da cultura e da realidade europeia. Aceitar como desafio a imensidão da 

terra brasileira, cuja população aglomerava-se ao longo da costa e despovoava-se no 

seu interior. O desafio é encontrar-se a si próprio dentro da vastidão dessa terra.  

Para atestar a falta de fundamento na sociedade e na cultura, Flusser utiliza exemplos 

a partir da botânica, astronomia e lógica. No primeiro exemplo, o termo “absurdo”, 

que significa “sem fundamento” no sentido de “sem raízes”, é representado por uma 

planta posta em vaso, pois a tendência é botar raízes e penetrar no solo. As flores sem 

raiz representam a falta de fundamento. No segundo exemplo, refere-se ao termo 

“absurdo” como “sem fundamento” no sentido de “sem significado”. Caso se pergunte 

sobre o porquê de o sistema planetário girar em torno do sol, as respostas 

possivelmente não terão um caráter de exatidão e parecerão absurdas. No terceiro 



Draiton Gonzaga de Souza & Jair Inácio Tauchen | 155 
 

exemplo, referindo-se à lógica, o termo “absurdo” significa “sem fundamento” no 

sentido de “sem base razoável”. A sentença que afirma que duas vezes dois são quatro 

às sete horas em São Paulo é uma forma de pensar absurda, porque não se pode 

aplicar o conceito de verdadeiro e falso: são ambas as coisas e também nenhuma 

delas. Através desses exemplos, Flusser deseja atingir o clima da religiosidade, que dá 

origem às religiões e constitui um meio de proporcionar fundamentos. Mas também 

pode ser o clima no qual as religiões periclitam porque os fundamentos são 

destruídos pelo clima do absurdo. O homem tem experiência de tal clima religioso – 

ainda que indiretamente – nas manifestações culturais vivenciadas no surrealismo, 

na filosofia existencial e no teatro que representa o absurdo. São épocas de ruptura 

como, por exemplo, o final da Antiguidade, o final da Idade Média e a 

Contemporaneidade onde a falta de fundamento revela e encobre a verdade 

(FLUSSER, 2007, p. 21). 

  A atitude de aproximação com a cultura brasileira visava o engajamento e o 

objetivo de aprender e compreender a cultura o mais intimamente possível, a fim de 

interagir nela, o que provoca marcas na sua vida e leva o filósofo a classificar a 

relação de cultura e vivência a partir dos seguintes modos:  

(i) A primeira é a cultura a que se pertence por nascimento. É o ambiente no qual se 

vive. É determinante no sentido que ali foi lançado na origem. É vivenciada por 

muitos como apenas uma entre várias culturas existentes e possíveis. Tal situação não 

exclui informações sobre outras culturas, pois as informações dadas não são tomadas 

como alternativa, mas como problemas no âmbito da própria cultura. A cultura 

estrutura o universo todo e engloba todas as culturas. Flusser exemplifica: “De forma 

que não ‘descubro’ a cultura brasileira se estudo em Praga, mas a encubro, pelo 

contrário, com a cultura praguense (faço o que pode chamar-se ‘culturologia 

brasileira’ com os métodos e as categorias da cultura praguense)” (FLUSSER, 2007, 

p. 86). 

(ii) A segunda vivência ocorre na transcendência da própria cultura, numa situação 

de falta de fundamento no momento em que se plana num complexo conjunto de 

outras culturas. Isso provoca problemas ao adentrar-se nessa cultura, na sua 

hierarquia e nos seus abismos culturais. Para Flusser, “tal visão permite comparações 

entre culturas, mas exclui toda valoração e, portanto, todo engajamento em 

determinada cultura” (FLUSSER, 2007, p. 87). 

(iii) A terceira ocorre no encontro entre duas culturas que se chocam e o exemplo 
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clássico é a situação do imigrante. A imigração transporta o sujeito a outra cultura e 

faz com que ele experimente essa cultura de fora para dentro. Assim, deve absorver as 

duas culturas nas quais se encontra e fazer com que a nova substitua a anterior na sua 

forma. Uma realidade vai ser substituída por outra e, segundo Flusser, não se abre o 

abismo da falta de fundamento, porque o processo de substituição é lento e se passa 

inconscientemente por um longo tempo na vida do imigrante (FLUSSER, 2007, p. 

89). O problema de assimilação é transmitido para filhos e netos e em nenhum 

momento é constatada uma passagem automática de uma cultura para outra; ela é 

imperceptível até que a nova realidade seja vivenciada. No entanto, a realidade de 

Flusser foi diferente, o que pode ser observado nesse comentário: 

 
A gente mesmo nunca passou por tal vivência, e nisto se distinguia de todos os 
demais imigrantes com os quais tinha contato. Nos primeiros dez anos de vida 
brasileira, a cultura do país era para a gente uma entre muitas, que a gente 
observava a partir da distância proporcionada pela falta de fundamento. E, 
subitamente, a gente tomou a decisão (Entschluss) de engajar-se nela de forma 
que a vivência que a gente tinha não se enquadra em nenhum dos tipos de 
vivência que acabam de ser esboçados. De passagem seja dito que isto explica, em 
parte, o fato curioso de que doravante a gente se sentia muito mais ligado a 
“brasileiros natos” que aos imigrantes (FLUSSER, 2007, p. 89-90). 

 

 
O fato de sentir-se brasileiro deve-se ao engajamento da cultura, facilitada e 

observada nitidamente na forma da língua brasileira. A língua é a vivência 

fundamental da cultura. A nova língua é meio de comunicação com o novo ambiente. 

Para o filósofo, o imigrante no Brasil aprende português para comunicar-se com os 

brasileiros e assim passa a ser dominado pelo português, estruturando seus 

pensamentos e sua realidade. Para ele o engajamento na cultura brasileira passava 

pelo engajamento da língua brasileira o que significa que a língua era absorvida não 

apenas para contatos com os brasileiros, mas como instrumento de articulação, como 

matéria-prima para ser vivenciada. O objetivo era penetrar na essência da língua 

portuguesa e permitir a modificação da realidade. Conforme Flusser, “a gente 

procurava ser dominada pelo português a fim de dominá-lo, e engajar-se nele a fim 

de utilizá-lo no engajamento em prol da sociedade brasileira. A síntese de tal 

dialética, a meta do engajamento, era tornar-se escritor brasileiro” (FLUSSER, 2007, 

p. 91). 

Paulatinamente, Flusser ficou conhecido na Alemanha, no final da década de 

1970, quando pessoas interessadas em filosofia de novas mídias descobriram o seu 

livro Für eine Philosophie der Fotografie (Para uma Filosofia da Fotografia). 
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Assumiu o desafio de apresentar um futuro moldado pela mídia que o tornou famoso 

na Alemanha, especialmente através da filosofia da fotografia e consequentemente 

rotulado como teórico da mídia de forma equivocada. No Brasil, o livro foi editado em 

1983 e recebeu o título de Filosofia da caixa preta.  

Apesar de residir por dez anos na França, a filosofia de Flusser ganhou adeptos 

na Alemanha. Uma explicação para o crescente interesse pelas suas obras muito se 

deve ao caráter emancipatório de suas ideias. Mesmo vivendo no Brasil, afastado dos 

grandes centros dos debates intelectuais, antecipou discussões que ainda hoje se 

encontram em processo introdutório. Teóricos contemporâneos perceberam uma 

mudança na estrutura da sociedade, o que fez com que anunciassem uma nova 

formação social denominada de “pós-moderna”, na qual a comunicação eletrônica 

assume posição de vanguarda. O que separou Flusser de outros pensadores 

contemporâneos foi a sua capacidade de compreender de forma singular o potencial 

pós-moderno. Seu diferencial também se fazia presente no perfil de seus seguidores – 

na sua maioria jovens artistas e intelectuais – e no seu conceito de pós-história que 

diferia de outros conceitos esboçados por outros estudiosos.  

A academia tradicional tinha dificuldade em aceitar o estilo não-convencional 

e provocativo do filosofar de Flusser. Recusava-se a citar outros autores ou usar notas 

de rodapé em seus escritos, o que o desqualificava de alguma forma como acadêmico; 

quando interrogado sobre essa prática, afirmava que não fazia filosofia para 

academia. Muitos apontavam o caráter especulativo e até mesmo a falta de seriedade 

no trato com a filosofia, mas nem sempre deixavam claro o porquê da crítica e a 

mesma não se dava de forma explícita. No entanto, seu amplo conhecimento em 

vários campos da filosofia e o domínio dos idiomas, fazia dele uma ameaça. O 

carisma, a convicção, o método de exposição da sua argumentação, ou cativava ou 

afastava seus ouvintes. 

Para muitos o seu trabalho provocava dúvida, porque falar do fim da história e 

da escrita fazia dele um “profeta” diante dos estudiosos. Qual tipo de mundo previa: 

bom ou ruim? Flusser afirmava que as máquinas assumiriam o controle do mundo e 

que os seres humanos estariam reduzidos às pontas dos dedos e à capacidade de 

pensar. Estava deslumbrado com o surgimento das imagens técnicas e ao mesmo 

tempo criticava a escrita por ser um código complicado e sujeito a desaparecer. No 

entanto, identificava-se com o gesto da escrita e considerava-se uma espécie em 

extinção no momento em que usava uma máquina de escrever manual e portátil. Essa 
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contradição era demais para os críticos de Flusser e por isso interpretavam mal os 

conceitos de pós-história e o confundiam como teórico dos media.  

Seus argumentos relacionados às imagens técnicas, aos computadores e ao 

modo como as imagens afetam nosso pensamento e a sociedade, levavam facilmente 

Flusser a ser agrupado na categoria dos media, na estrutura disciplinar da 

comunicação, concepção obsoleta e inadequada, porque ela é muito limitada. O seu 

maior interesse, o centro de sua obra, não são os media, mas os seres humanos com a 

sua capacidade de criar e pensar, e a possibilidade de mudar o mundo e a si mesmos. 

O próprio Flusser não se considerava um teórico da mídia (BERNARDO, Org., 2000, 

p. 51-54). A sua obra compreende um vasto conjunto de ensaios difundido em vários 

livros e todos os escritos em múltiplas línguas. Por exemplo, fábulas, textos sobre a 

escrita, a linguagem, a imagem técnica, a fotografia, sobre o diabo e, também, estudos 

sobre design, arte, cinema, natureza, vida cotidiana. Assim, pode-se inferir que o seu 

trabalho não é limitado a uma área de investigação ou a uma disciplina específica.  

Decidido a fazer da língua um dos temas de sua reflexão, iniciou suas 

pesquisas para escrever seu primeiro livro, Língua e Realidade, publicado no Brasil 

em 1963. Foi escrito em português por um filósofo tcheco que usualmente escrevia 

em alemão. A partir da redação do livro, Flusser sentiu-se incorporando o português 

como uma terceira língua materna. Provoca uma ligação entre duas grandes 

correntes filosóficas de seu tempo, a fenomenologia, em especial o pensamento de 

Heidegger e a filosofia da linguagem de Wittgenstein. Defende que a língua é 

realidade, cria realidade, forma realidade e propaga a realidade. Entende que 

universo, conhecimento, verdade e realidade constituem aspectos linguísticos e tudo 

aquilo que é percebido por meio dos sentidos e que se chama de “realidade” é dado 

bruto, que se torna real no contexto da língua, única criadora da realidade 

(FLUSSER, 2004, p. 12). No entanto, como as línguas são diferentes na sua estrutura, 

as realidades criadas por elas também diferem. O esforço de Flusser é apresentar a 

língua, com toda a sua riqueza de encontro e diferença, como instrumento herdado 

dos pais e cujo aperfeiçoamento conta com a colaboração de muitas gerações, desde a 

origem da humanidade. Ela representa a sabedoria da raça humana, uma ligação com 

os antepassados, uma obra de arte, porém, imperfeita. 

A maior parte daquilo que forma e informa o intelecto é constituído de 

palavras, considerado a matéria-prima do pensamento. Elas transitam através dos 

sentidos, são organizadas, agrupadas, formando frases e quando esse conjunto de 
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frases torna-se perceptível através de acordos e regras preestabelecidas, Flusser 

chama de língua (FLUSSER, 2004, p. 41). As palavras apreendidas e compreendidas 

como símbolos, são resultados de acordos, que possuem significado, como, por 

exemplo, para os cristãos, o sinal do peixe é o símbolo do Cristo; para as regras do 

trânsito, as placas organizam as normas, fazendo com que os motoristas obedeçam 

aos acordos sobre o significado do sinal. 

Ao comentar o processo da informação, Flusser (2007, p. 115-117) apresenta 

uma diferença entre diálogo e discurso. O discurso é o processo em que as 

informações são transmitidas através de emissores aos receptores. É a propagação 

das informações no tempo, o que confere um caráter tradicional e conservador, 

dinâmico e progressivo: tradicional porque o receptor está conectado às fontes 

informativas da cultura; conservador porque o discurso preserva as informações de 

uma dada cultura; dinâmica porque as informações são passadas do passado para o 

futuro; e progressivo porque o discurso ramifica as informações e atinge camadas 

mais amplas. O clima existencial do discurso está ligado aos emissores (publicitários, 

pregadores, professores) que estão de posse das informações e que se dedicam à 

transmissão aos receptores conferindo-lhes valor. 

O diálogo, ao contrário, é o processo em que vários detentores de informações 

parciais e duvidosas trocam informações entre si, com o objetivo de atingir uma 

síntese que passa a ser considerada uma nova informação. Portanto, o diálogo visa a 

elaboração de uma informação nova. O clima existencial do diálogo exige o 

engajamento de políticos, filósofos e artistas que estão de posse de informações 

duvidosas e dedicam-se a colocar essas informações à prova, a fim de torná-las 

válidas. 

Por fim, em 1991, Flusser retornou para Praga, pela primeira vez depois da 

guerra, para proferir uma palestra a convite do Instituto Goethe. A conferência foi um 

sucesso e o emocionou de tal forma que não percebe que está alternando 

constantemente a língua. Falava em alemão, em tcheco, em português e é sua esposa, 

Edith, quem o avisa que a plateia não está entendendo nada. No dia seguinte, 

passeando com a mulher pela cidade natal, morre num acidente de carro e é 

enterrado no cemitério judaico de Praga. Com o seu marcante (des)caminho pelas 

linguagens e seu itinerário pelas línguas, sua pedra tumular apresenta inscrição em 

três idiomas: hebraico, tcheco e português.  

Assim, Vilém Flusser, que nasceu na cidade de Praga a 12 de maio de 1920, 
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apenas dois anos depois do nascimento do seu país, a Tchecoslováquia, faleceu no dia 

26 de novembro de 1991, dois anos antes de seu país natal, a Tchecoslováquia, se 

dividir em República Tcheca e Eslováquia.  
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Saudação 

 

Com particular alegria, dedico esse artigo ao professor e colega Luiz Carlos 

Susin. Foi por sua sugestão que esse texto nasceu. A uma distância de dez anos, 

mantém sua atualidade, embora várias de suas intuições e questões tenham avançado 

tanto nas pesquisas pessoais como no debate geral da Teologia. Em diferentes 

passagens sinto a afinidade com o meu colega e percebo o quanto lhe devo. Registro 

especialmente nossa familiaridade com o pensamento judaico, a Filosofia da 

alteridade, o lugar privilegiado de uma elaboração a partir do sofrimento das pessoas 

pobres, a permanência de um Deus sofredor, a desconstrução de uma divindade 

idolátrica desumanizadora e cínica diante da dor humana. Onde mais poderíamos 

celebrar 70 anos, se não diante do Mistério maior que se faz sempre menor para nos 

irmanar e erguer? 

 

Introdução 

 

A principal tese a ser explicitada a seguir consiste em refletir a dimensão 

divina da igualdade humana como condição para o discurso divino. Não se trata de 

colonizar as conquistas da sociedade pós-teocrática e nem de ab-rogar o princípio do 

governo divino onde seja postulado nas culturas atuais. Trata-se, isto sim, de 

explicitar a tradição diaconal e comunial presentes no cristianismo, sem pretender a 

exclusividade frente às compreensões monoteístas, analisadas em outro artigo desse 

fascículo. 

 O Último do ser humano é ainda sempre humano. E somente enquanto for 

humano, o Divino é divino para o humano. Ou em termos de Teo-logia descendente: 

                                                           
1 Artigo originalmente publicado em Concilium Revista Internacional de Teologia. Vol. 45, n. 332, p. 
542-553, 2009/4. 
2 Professor Titular Escola de Humanidades – PUCRS. E-mail: EHammes@pucrs.br 
 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-09
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qualquer realidade transcendente só pode chegar ao ser humano, enquanto 

imanência, mediante aproximação e proximidade. Seguindo a tradição, cristã essa é a 

forma da autocomunicação divina: como Jesus de Nazaré, como ser, existência, 

história, cultura e condição humanas. O mais Transcendente, acondicionado ao 

reduzido mundo de uma breve imanência conflitiva, faz balbuciar de modo novo a 

própria transcendência. A gramática do dizer cristão sobre o Divino está vinculada ao 

envolvimento afirmado da Palavra com o mundo da vida e a vida do mundo, de tal 

maneira que se evidencia a íntima relação entre os seus destinos. Falar de Deus é 

sempre falar humanamente e pensar a Deus é pensar o humano. 

Mesmo sendo gratuita e indedutível, a aproximação divina significa uma 

entrega e uma apropriação. A entrega, a livrée, se dá na revelação que sempre supõe 

alguém numa história, numa cultura e numa subjetividade comunicativa, de 

diferença e semelhança. A alteridade que se aproxima, na comunicação, será sempre 

também semelhante a quem a recebe. É a descida do divino em forma de Palavra ou a 

palavra que forma o divino advindo.  Em certo sentido, o divino estará sempre 

condicionado pela disposição de a palavra poder ser a distância que afasta a 

identidade e aproxima a diferença. O estranho é integrado ao familiar, com o risco 

permanente de um Deus feito ídolo. 

Transportado para longe de si mesmo pela sua palavra, na tentativa de dizer 

seu próprio limite na alteridade total, o humano pode encontrar sua fragilidade na 

qual reside, no entanto, sua possibilidade de ser. A palavra se faz estranha quando 

afirma o divino e o único modo de limitar sua ambiguidade inerente é contemplar sua 

face em seus efeitos no humano. 

 
1 Existe oposição entre a afirmação da Triunidade Divina e o 

autoritarismo? 
 

O termo autoritarismo remete a uma relação de governo centrado em quem 

detém a autoridade.3 Tradicionalmente distinguem-se três contextos nos quais se 

aplica o termo: estruturas de poder,  disposições psicológicas e ideologias políticas. 

Enquanto a auctoritas representa o fazer crescer de outros, o autoritarismo é uma 

                                                           
3 Cf. a respeito Authoritarianism, in Encyclopedia Britannica; Autoritarismo, in Enciclopédia Verbo 
Luso-Brasileira de Cultura, Ed. Século XXI, Verbo, Lisboa, 1998-2003, v. 2, col. 1079-1081; 
Autoritarismo, in Norberto BOBBIO,  Dicionário de política, 5. ed.,UnB, Brasília (DF) 2000, v. 1, p. 
94-104. Além dessas indicações, existe ampla literatura aplicada ao campo da educação. Do ponto de 
vista da vinculação religiosa, pode ver-se Milan ZAFIROVSKI, The Protestant Ethic and the Spirit of 
Authoritarianism: Puritanism, Democracy and Society, Springer, New York, 2007. 
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forma de exercício de poder em que se anulam os demais sujeitos do grupo ou da 

comunidade. Pode ser encontrado entre pessoas, em famílias, na escola, na sociedade 

e na Igreja. Distingue-se do absolutismo que é apenas uma forma de governo, mas 

que não necessariamente se dá contra a população. Ainda que seja discutida a 

relevância é possível fazer-se a distinção frente ao totalitarismo, no qual o poder se 

concentra numa só pessoa ou grupo. O autoritarismo é uma forma de relação em que 

os interlocutores são anulados e o princípio de autoridade é deturpado. 

Do ponto de vista psicológico pode constatar-se uma correlação entre 

subserviência e autoritarismo.4 A personalidade autoritária conta com a submissão 

cega dos súditos e se comporta de maneira servil com a autoridade. No âmbito 

religioso essa forma de relação pode ser reconhecida no fundamentalismo, no 

fideísmo e no integrismo. Os textos sagrados e as tradições transformam-se em 

autoridades mistificadas, não apropriáveis, opacas ao pensamento e à razão. 

As ideologias autoritárias, por sua vez, se caracterizam por negar validade a 

toda forma distinta de pensamento e por afirmarem o valor absoluto de sua própria 

posição. Estão acompanhadas, geralmente, de um desprezo e desqualificação de toda 

maneira distinta de ver e pensar. Grupos e classes não idênticas, bem como culturas e 

raças são desconsideradas ou eliminadas. Na história recente não se podem esquecer 

os abusos em nome da Revolução Francesa, o liberalismo, o coletivismo, e de um 

modo especial o nazismo, o fascismo e suas variações, os diferentes regimes militares 

nos vários continentes, as pretensões messiânicas de alguns governos dos Estados 

Unidos e tantas outras formas de justificação etnocentrismo e monopolização 

deliberativa e dura repressão ao que “não está a nosso favor”, na famosa expressão do 

governo americano. 

Quando se pergunta pela relação com a fé trinitária, deve lembrar-se que o 

autoritarismo, assim como as demais formas de relações intersubjetivas, tem sua 

dinâmica própria e se constitui numa forma de ser-diante-dos-outros capaz de propor 

uma teologia legitimadora, apelando, inclusive, à triunidade divina. Ao anular sua 

contradição, o autoritarismo também destrói sua crítica e seu limite, mesmo que esse 

                                                           
4 Além das interpretações de Hanna ARENDT sobre a banalidade do mal, intrinsecamente associadas à 
subserviência , a participação de Theodor W. ADORNO, num estudo sobre a personalidade autoritária 
(The Authoritarian Personality, 1950), podem consultar-se Bob ALTEMEIER, The Authoritarians, 
University of Manitoba, Winnipeg (Canadá), 2006, disponível em 
<http://members.shaw.ca/jeanaltemeyer/drbob/TheAuthoritarians.pdf> (acesso em 13 de julho 
2009) e a tese de Gareth NORRIS, The Authoritarian Personality in the 21st Century, Bond University 
(Austrália), 2005, dsiponível em < http://epublications.bond.edu.au/theses/norris/> (a cesso em 13 
de julho de 2009).  
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seja o Mistério Divino. Mais facilmente ainda, recorre-se ao mecanismo da 

hipostasiação, isto é, da identificação do exercício de poder com a transcendência 

como tal. O estar no poder se confunde com ser o poder e a negação de qualquer 

poder de contraste, inclusive um divino outro, que não aquele ao qual se identifica.5 

Em certo sentido, a única forma eficaz de superar o autoritarismo é o ensaio de 

formas de relação diferentes. São as experiências de participação, não autoritárias, 

que podem conduzir a um exercício de poder diferente. Supõe a capacitação, o 

empowerment, de todos os sujeitos implicados e envolvidos na configuração das 

decisões e na sua execução. “Planejamento participativo” e “orçamento participativo”  

tornaram-se expressões correntes nessa forma de apropriação de poder e superação 

da subserviência. Em âmbito mundial, o Fórum Social Mundial, é catalisador de uma 

integração de experiência diferente de poder, capaz de introduzir novos temas e 

novos rostos na agenda global. Os movimentos planetários de resistência assumem a 

sua própria face e se fazem visíveis na contramão de decisões unilaterais, marcadas 

por uma espécie de ditado com traços de autoritarismo. Com essa constatação não se 

quer, obviamente, cair numa espécie de maniqueísmo, identificando, por exemplo, o 

Fórum Econômico ao autoritarismo, o Fórum Social, simplesmente com sua 

superação. O que se pode dizer, certamente, é que há uma diferença essencial na 

maneira de relacionar-se com o poder. 

É diante dessas novas formas de poder e na aceitação corajosa de uma 

sociedade policêntrica e plural que o logos sobre o Deus cristão precisa ser 

reavaliado, sem pretender uma nova justificação mecânica, certamente autoritária. 

Será necessário buscar uma hermenêutica do poder no círculo entre o divino e o 

humano. Talvez não se deva perguntar pela crítica teológica ao autoritarismo, e sim 

pela teologia da crítica ao autoritarismo. Ou seja, quando uma sociedade ou um 

grupo quer resistir ao autoritarismo, pode apoiar-se numa teologia correspondente? 

Como seria essa Teologia? Haveria um modelo de teologia trinitária mais resistente 

ao autoritarismo do que outro? Ou seria necessário repensar o todo da fé no Deus 

triuno para dar conta de uma superação do autoritarismo? O caminho parece exigir 

                                                           
5 “Para elas [as doutrinas autoritárias] o ordenamento desejado pela sociedade não é uma organização 
hierárquica de funções criadas pela razão humana, mas uma organização de hierarquias naturais 
sancionadas pela vontade de Deus” (Autoritarismo, in N. BOROBIO, Dicionário  de política, v. 1, p. 
96). Segundo o mesmo artigo, para J. de Maistre (1753-1821) por trás das coisas humanas “está a 
providência divina”, razão por que “o homem deve ser educado nos dogmas e na fé e não no exercício 
ilusório da razão”. Deus, e não a soberania popular, é a origem do poder. Para outros autores, Donoso 
Cortés (1809-1853), p. ex., no mesmo sentido, “o pecado e a nostalgia do caos” são o nascedouro da 
estariam na origem do liberalismo, da democracia e do socialismo. 
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mão dupla: da fé à autoridade e da autoridade à fé. Deve dizer-se, então, que uma 

teologia do poder não autoritário requer um confronto com a compreensão do 

mistério divino.  

 

2 Um Mistério de transformação 

 

Por ser muito recente a recuperação do pensamento trinitário, sua presença 

explícita em vários movimentos de resistência a regimes autoritários parece pequena. 

Durante a segunda guerra mundial, Dietrich Bonhoeffer se destacou por seu 

testemunho a partir do seguimento de Jesus, embora a Igreja Confessante e o 

Movimento Ecumênico se reconhecessem na fé trinitária.6 Nos anos ‘60 a nova 

Teologia Política (Moltmann e Metz) defendeu a liberdade crítica frente ao Estado a 

partir da reserva escatológica do Reinado de Deus, predominantemente a partir da 

Cristologia. A Teologia da Libertação latino-americana inspirou-se no Deus libertador 

do Antigo Testamento e passou a falar de Jesus Cristo Libertador (L. Boff), mas a 

reflexão trinitária entrou apenas mais tarde. De maneira semelhante, a Doutrina 

Social da Igreja, em sua compreensão da comunidade política e na crítica, sempre 

diplomática, às formas autoritárias de governo, geralmente se orienta no direito 

natural ou nos direitos humanos, no direito de autoridade fundado em Deus, mas não 

na compreensão  trinitária. As referências ao mistério divino, quando existem, como 

na Gaudium et Spes, por exemplo, tendem a mencionar a Trindade Econômica e não 

a Imanente. Em outras palavras, o agir divino é normativo frente ao autoritarismo, 

mas o seu ser permanece não tematizado. 

No quadro geral do Cristianismo, não se pode esquecer o movimento 

pentecostal, especialmente nas formas originais, como movimento trinitário de 

superação do autoritarismo. Enquanto recupera a dimensão pneumatológica, devolve 

ao cristianismo a liberdade e a capacidade carismática diante das estruturas de 

organização interna, mas também a disposição para resistir aos imperativos externos. 

Algo semelhante acontece com a Igreja Católica em seu todo, na medida em que se 

compreende como comunidade reunida e animada pelo Espírito Santo, seja nos 

documentos oficiais do Concílio Vaticano II, seja nos sínodos posteriores, bem como 

                                                           
6 Talvez deva lembrar-se que de outro lado, os Cristãos Alemães (Deutsche Christen), alinhados ao 
nazismo, pretendiam um cristianismo sem judaísmo e, por isso, sem a compreensão de Deus do Antigo 
Testamento. Essa tendência pode ser observada também em outras tentativas de sustentação do 
autoritarismo e, sobretudo, de legitimação às perseguições, sejam religiosas ou não. 
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nas conferências regionais. Em sua realização concreta, os movimentos leigos, desde 

a ação católica às Comunidades Eclesiais de Base, traduzem uma consciência de 

responsabilidade própria capaz de dar a vida e mudar as relações de poder, tanto na 

sociedade como na Igreja. 

 

2.1 A volta da Triunidade divina em dor e sofrimento 

 

A originalidade da fé trinitária permaneceu quase um milênio à margem da 

consciência cristã. Ainda é muito frequente encontrar documentos eclesiais em que se 

fala de Deus de forma abstrata, enquanto as referências explícitas à triunidade divina 

são raras.7 De outro lado, porém, várias tradições ocidentais progressivamente foram 

reencontrando seu caminho para o pensamento divino em sua forma especificamente 

cristã. Baste mencionar Karl Rahner e Karl Barth no início da segunda metade do 

século XX. Nas décadas seguintes, uma grande quantidade de obras foi sendo 

produzida nos vários continentes e contextos a ponto de hoje ser praticamente 

inviável fazer uma listagem exaustiva das pesquisas e publicações. Ainda sem descer 

aos detalhes, pode afirmar-se desde já, que a relação cristã com o poder muda se 

Deus é compreendido de forma distinta. Ou, mais precisamente: quando se aceita um 

modo diverso de poder, também será mais fácil repensar o mistério divino. É assim 

que em 1981 Y. Congar pode escrever: “Hoje em dia [...] se a SS. Trindade é modelo e 

fonte de Antropologia e até da sociedade humana ou eclesial, é no sentido de 

considerá-la segundo a plenitude de uma vida consubstancial das Três ‘pessoas’, e de 

modo particular, desenvolvendo uma Pneumatologia frequentemente esquecida no 

chamado monoteísmo pré-trinitário”.8 

Nos inícios do terceiro milênio de Cristianismo, entre crises e buscas, pode 

constatar-se, então, a consolidação de um novo tempo de fé trinitária, e que na Igreja 

católica se manifestou também nas encíclicas de João Paulo II e em alguns de seus 

gestos simbólicos de convocação para um mundo de paz e solidariedade. Mais 

recentemente, Bento XVI, ao retomar o princípio-caridade no conceito de Deus-

amor, estabeleceu um critério essencial para pensar a realidade e as relações em 

outras bases. 

                                                           
7 Cf., p. ex., Documento de Aparecida, da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do 
Caribe (13-31 de maio de 2007). 
8 Y. CONGAR, O monoteísmo político da Antiguidade e o Deus trinitário, in Concilium [BR] 17(1981), 
p. 401, referindo-se a Heribert MÜHLEN. 
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Nesse caminho de volta, não se pode esquecer o papel do ateísmo, 

especialmente no século XIX e primeira metade do século XX em sua crítica radical 

ao Deus ameaçador, alienante e opressor.9 Desde Marx a Sartre e Camus, passando 

por Freud e Nietzsche, levando consigo multidões de operários e intelectuais, o Deus 

dos monoteístas foi duramente censurado. De fato, a caricatura que havia sobrado de 

séculos de identificação com os regimes absolutistas, com os sistemas econômicos, 

com as formas de produção, com as relações de poder civil e eclesiástico e com a 

própria vida, dificilmente permitiria uma convivência pacífica. Daí, a alternativa 

sartriana entre Deus e a liberdade, entre a existência de Deus e a existência do ser 

humano. A resposta exigiria, antes de mais nada, uma nova Teodicéia, para 

estabelecer a possibilidade de afirmar e pensar o divino em sua relação com o 

humano. Paul Tillich e Edward Schillebeeckx, a Teologia Política, a Teologia da 

Libertação, a Teologia Negra, em momentos e frentes distintas, podem ser lembrados 

como parte de um novo diálogo de cultura e pensamento com a fé. 

A cura primeira do Deus cristão e do monoteísmo é sua fragilidade. A fé e o 

pensamento que sobreviveram aos campos de concentração e aos horrores das 

guerras promoveram a logoterapia (Viktor Frankl) da dor de crer e ser frágil. Talvez, 

parafraseando inapropriadamente Heidegger, somente um Deus frágil poderia 

salvar.10 É assim que se retoma o tema do sofrimento, não para isolar a Deus, mas 

para descobri-lo em seu interior. Permanecer junto de Deus, quando Deus está 

sofrendo, esta é a característica distintiva do cristianismo, segundo Bonhoeffer. O 

Deus sofredor de Kitamori, permite a Moltmann e, depois a Jon Sobrino, falar de 

modo diferente da transcendência. A cruz passa a ser o lugar do reencontro da 

autenticidade cristã e também a negação da negação. Os verdugos ficarão sem Deus, e 

as vítimas serão sua tenda. 

 

2.2 Para além da unidade: A communio de pessoas 

 

Na tradição teológica, a fé cristã precisou mover-se entre a unidade e o símbolo 

batismal invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por muito tempo, o Ocidente 
                                                           
9 Tanto Jürgen MOLTMANN, Der gekreuzigte Gott, como Eberhard JÜNGEL, Gott als Geheimnis der 
Welt: Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus, 
fazem referência ao debate com o ateísmo. 
10 Conforme M. HEIDEGGER, “Somente um Deus pode salvar-nos” (Nur noch ein Gott kann uns 
retten), em entrevista a Der Spiegel (Sonderausgabe, 1947-1997, p. 284-285) publicada 
postumamente. “A nós resta somente preparar a prontidão no pensar e poetizar (im Denken und 
Dichten) para a aparição de Deus ou sua ausência no desaparecimento”, continua ele. 
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expressou a unidade em termos de essência, e a trindade na fórmula de pessoas. 

Dessa maneira, a preocupação e convicção do monoteísmo acabavam predominando 

na reflexão, com o risco de uma defesa dura da unidade. O conceito de pessoa, por 

sua vez, estava marcado pela definição de Boécio (“substância indivídua de natureza 

racional”), esquecendo a reminiscência bíblica do rosto, da face e do semblante. 

Durante vários séculos –  talvez com a exceção do pensamento oriental e ressalvadas 

a espiritualidade, a mística e os testemunhos de caridade e figuras de diálogo como 

Nicolau de Cusa e Bartolomé de Las Casas entre muitos outros – a consciência geral 

no Cristianismo era mais monoteísta, com derivações para justificar autoritarismos e 

perseguições, do que propriamente trinitária. Não raras vezes, a fé cristã no Deus uno 

e trino foi entendida como oposição à crença de outros povos e culturas, ou então, 

ainda mais recentemente, como empecilho ao diálogo e ao encontro com as demais 

religiões. Quanto ao conceito de pessoa, por uma compreensão excessivamente 

individualista, centrada sobre si mesma, chegou a ser colocado em questão, por 

ninguém menos do que Barth e Rahner, justamente preocupados em recuperar a 

reflexão teológica sobre o mistério de Deus.11 

Dos três modelos clássicos de compreensão da triunidade divina – uma 

natureza em três pessoas (modelo ocidental), o Pai como o Deus e origem de toda 

divindade (modelo oriental), e o modelo comunial – consideram-se aqui 

especialmente o segundo e o terceiro por sua crítica intrínseca ao autoritarismo. 

Na tradição bíblica, especialmente no Novo Testamento, a referência ao Pai, ao 

Filho e ao Espírito Santo obrigou a pensar uma realidade maior do que a unidade 

singular, conceito tradicional de perfeição, para expressar o divino. Foi Tertuliano 

quem identificou a possibilidade de se pensar a realidade dos três, em termos de 

pessoa e, assim, uma unidade maior.12 Inspirou-se, para tanto, na exegese 

prosopográfica (os diálogos dos personagens bíblicos) e também na experiência das 

pessoas gramaticais. Por um lado, pessoa aparece como não-outro, como identidade 

de si e mundo próprio; de outro, como abertura e relacionalidade. Acompanhando a 

síntese de G. Greshake13 podem identificar-se os seguintes momentos iniciais da 

                                                           
11 Sobre a continuidade do debate em Herbert VORGRIMLER e outros, cf. Helmut HOPING, Deus 
Trinitas. Zur Hermeneutik trinitarischer Gottesrede, in Magnus STRIET (Hrsg.), Monotheismus 
Israels und christlicher Trinitätsglaube, Herder,Freiburg i. B., 2004, p. 128-154. Idem, Die 
Selbstvermittulung der vollkommen Freiheit Gottes, in Peter WALTER, Das Gewltpotential des 
Monotheismus und der dreieine Gott, Herder, Freiburg i. B., 2005, p. 166-177. 
12 Cf. a respeito Bernd Jochen HILBERATH, Der Personenbegriff der Trinitätstheologie in Rückfrage 
von Karl Rahner zu Tertulians “Aduersus Praxean”, Tyrolia, Innsbruck, Wien, 1986. 
13 Cf. Der Dreieine Gott: Eine Trinitarische Theologie, 5. Aufl., Herder, Freiburg i. B. 2007, p. 172-182. 
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recepção do termo pessoa (hipóstase, persona). Embora biblicamente se falasse de 

prósopon, foi o termo hipóstase, por seu valor metafísico o que prevaleceu. 

Depois de Tertuliano, os Padres Capadócios estabeleceram a mesma validade 

em Deus para a unidade e a pluralidade, a identidade e a diferença, com a mesma 

origem. A pericorese das pessoas passa a expressar a unidade dinâmica que parte do 

Pai como princípio. Em Agostinho, os conceitos de relação e de amor marcam o 

futuro do pensamento trinitário, mesmo se o acento da unidade na essência 

determina uma recepção predominante de uma realidade anterior à triunidade. 

Como síntese geral, à luz da história, é possível reconhecer como uma das formas de 

compreensão trinitária que “as diferenciações pessoais em Deus estão no mesmo 

plano e têm a mesma importância que sua unidade, sim que as diferenciações são 

idênticas à sua essência de Deus”,14 sendo pessoas ao mesmo tempo grandezas 

distintas e relacionais. Autonomia, relacionalidade, ser próprio e alteridade, bem 

como inter-relação de identidade e diferença, singularidade e pluralidade constituem 

o ser pessoa.15 

Em certo sentido o ser pessoa, dessa maneira, requer o momento de recepção 

como momento de si. Poderia lembrar-se o ex-sistere de Ricardo de São Vítor. E 

como tal a hipóstase contém um princípio de en-hipostasia, isto é, de recepção de 

outro e de in-suficiência em contraste com auto-suficiência, característica do 

autoritarismo. 

Como se dará então a unidade? Qual será o caráter da triunidade? 

O conceito de pessoa, sumarizado acima, é correlativo ao conceito bíblico e 

patrístico da communio, koinonia. Ainda que se possam identificar duas correntes, 

uma que parte do sentido da pericorese das pessoas, evidenciando uma unidade 

compartilhada, e outra, recuperando a Tradição oriental do Pai que gera o Filho e 

espira o Espírito, coincidem no essencial.16 Etimologicamente o termo communio 

pode ser elucidado como semelhança de condições (moenia, muro, delimitação) e 

                                                           
14 Idem, p. 172. 
15 As filosofias personalistas e da alteridade (cf. p. ex. Martin BUBER, Gabriel MARCEL, Emmanuel 
MOUNIER, Emmanuel LEVINAS, entre outros) por caminhos diversos corroboram e coincidem em 
grande parte com a compreensão de pessoa, assim atingida.  
16 Para o que segue, ver especialmente, Jon ZIZIOULAS, Being as Communion, Crestwood, St. 
Vladimir’s Seminary Press, 1997; Id. Communion & Otherness, London, New York, T & T Clark, 2006; 
Gisbert GRESHAKE, Der Dreieine Gott: Eine Trinitarische Theologie, 5. Aufl., Herder, Freiburg i. B. 
2007. Dentre outros teólogos no mesmo sentido, podem mencionar-se J. MOLTMANN 
(especialmente, Trinität und Reich Gottes), L. BOFF (A Trindade e a sociedade), Enrique CAMBÓN 
(Assim na terra como na trindade: O que significam as relações trinitárias na vida em sociedade?), 
Luis F.LADARIA (La trinidad, misterio de comunión), Elisabeth A. JOHNSON (SHE WHO IS: The 
Mystery of God in Feminist Theological Discourse). 
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múnus, tarefa, encargo. A relacionalidade interpessoal consiste em estar na vida de 

outra pessoa, em partilhar e em receber. 

Na fórmula de Zizioulas “a pessoa é alteridade em communio e communio em 

alteridade”.17 Implica e exige a superação da divisão frente à diferença. “Ao 

transformar a diferença em divisão, nós morremos”.18 Fiel a seu cristianismo oriental 

o Autor, afirma o Pai como a causa da communio, ao mesmo tempo, no entanto, em 

que defende ser primordial a Trindade ou communio.19 A causalidade de que aqui se 

trata não diz respeito à ousia, substância, mas à alteridade. O Pai é causa por causar o 

Filho e o Espírito. Causalidade nesse sentido diz respeito não ao o que, mas ao como o 

Pai é: causa de alteridade, pela qual as pessoas se distinguem no mistério divino. É 

claro que do ponto de vista da Teologia Trinitária e de uma compreensão diferente do 

sentido de communio, pode perguntar-se o quanto nessa explicitação fica assegurada 

a reciprocidade pericorética das pessoas. Além disso, o princípio último situado no 

Pai, não conduz facilmente a uma subordinação ou mesmo a uma espécie de 

modalismo na recepção da Teologia? 

Para G. Greshake, de outro lado, “Deus é aquela communio em que as três 

pessoas divinas, no intercâmbio trialogal do amor, realizam a única vida divina como 

autocomunicação recíproca”.20 A realidade última da triunidade, não é, portanto, o 

Pai, mas a communio enquanto mediação entre unidade e multiplicidade que se 

realiza no diálogo de amor entre as pessoas. Sendo amor, na expressão de E. Jüngel, 

Deus é “o acontecer, a história de se presentear”, sim “esta história do amor é Deus 

mesmo”.21  Por ser assim, não há porque pensar uma prioridade lógica ou ontológica 

no Mistério Divino, conclui Greshake. 

Da Triunidade divina, assim pensada, segue-se, em termos tradicionais, que, 

por um lado, esta é uma unidade tal, que maior não pode ser pensada, e, por outro, 

que a diferença das pessoas é tal, que maior não pode ser pensada. Em base a essas 

interpretações do mistério trinitário podem formular-se algumas conclusões em vista 

da pergunta inicial sobre a relação entre o Deus Triuno e o autoritarismo. 

 

 
 

                                                           
17 Communion & Otherness, p. 9. 
18 Ibid., p. 3. 
19 Cf. Ibid.,  p. 126. 
20 Der Dreieine Gott, p. 179. Para o que segue, cf. p. 182-216. 
21 Cf. E. JÜNGEL, Gott als Geheimnis der Welt, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1986, p. 449. 
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Conclusão: pode-se afirmar a triunidade sem autoritarismo? 
 

O princípio antiautoritário representa uma crítica radical a qualquer teísmo 

opressor e exige uma nova hermenêutica do divino.  Para o caso da afirmação cristã, 

ressalta o alcance da triunidade como communio de pessoas e a comunialidade como 

princípio personalizador. A comunialidade exprime a essencial disponibilidade e 

entrega do divino ao ser humano, à história, à cultura, à natureza e ao diferente; 

significa a acolhida constitutiva da liberdade de ser e estar aí. 

A triunidade divina, manifestada na existência misericordiosa e diaconal de 

Jesus, levada ao extremo de vítima do sistema autoritário religioso e político de seu 

tempo, mostra a fragilidade radical daquele que se faz nada para dar lugar a algo.  

Longe de legitimar as forças de dominação, lhes contrapõe a obediência da morte até 

a cruz. Ser o último e ser o menor é o lugar de onde é possível falar do mistério maior. 

Instaura-se, desse modo, o princípio da paz e da plenitude. 

A expressão de pessoas como ser-de-outro-com-outro se contrapõe à 

sobreposição aniquiladora do autoritarismo e contradiz à vontade escravizadora. 

Dizer Pai, Filho e Espírito Santo é deixar alguém ser outro para si, é tornar a si 

mesmo outro de alguém, dar nome e pronome, batizar, constituir irmã e irmão, 

próximo do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, do estranho. Até mesmo o 

inimigo tem assegurado seu lugar e sua vida. 

Quer se pense na sociedade, na Igreja, na família, na escola ou nas relações 

internacionais e culturais, entre homens e mulheres, entre gerações e raças, a 

unidade comunial-agápica divina ilumina a esperança de uma convivência na 

diferença e na verdadeira autoridade, auctoritas, a que faz crescer e ser. 

O Deus do outro, não será mais um Deus proibido para o outro, e muito menos 

poderá o outro ser destruído por causa de seu Deus, porque crer na triunidade-amor 

significa admitir ser Deus maior do que a compreensão que dele se tem; e que no 

Deus do outro se manifesta o Deus não possuído. 

A triunidade assim pensada, não representa um Deus necessário para explicar, 

ou ser deduzido, nem física e nem metafisicamente; nem a física quântica, nem a 

teoria da relatividade podem impor sua existência; não precisa nem mesmo ser a 

inteligência do design, como razão suficiente para o surgimento ou evolução da vida, 

mas se deixa ver para quem tem olhos e coração, pensamento e razão, capacidade de 

encontro e veneração pelo ser. 
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A modernidade como fato cultural global 

 

Fazendo uma espécie de «radiografia» do momento cultural atual pode-se 

afirmar que vivemos numa época que não tem condição de dar-se um nome. Para 

alguns estamos ainda na época da modernidade, com o seu triunfo do sujeito 

burguês. Para outros, vivemos num tempo de nivelamento de todas as tradições, 

esperando uma espécie de retorno do sujeito tradicional e comunitário reprimido. 

Para outros ainda vivemos um momento pós-moderno, onde a morte do sujeito se 

apresenta como a última onda de ressaca da morte de Deus. Daqui se conclui os 

diversos conflitos interpretativos quando se trata de interpretar o presente: moderno, 

anti-moderno ou pós-moderno2. A questão que se coloca é justamente esta: dada a 

sua constelação lexical sintática-polimórfica, como definir a modernidade3?  

O termo modernidade fora de uma semântica histórica corre o risco de ser 

interpretado de maneira inadequada no que diz respeito ao seu significado específico 

e, portanto, tal terminologia requer uma certa prudência4. A definição etimológica5: 

modernus = modo + ernus; modo - advérbio de modus; - medida, limite - justa 

medida, regra, norma, lei. Advérbio modo - conotação temporal, o tempo limitado de 

quem fala imediatamente, o tempo que esta em torno, o tempo circunscrito àquele 

                                                           
1 vila@pucrs.br 
2 Cf. D. TRACY, «Quale nome dare al presente»: Concilum 26 (1990), p. 76 – 99, 76. 
3 J. BAUDRILLARD, Modernité, em Encyclopedie Philosophique Universelle, I –II, Paris 1990, XII, p. 
424 – 426, fala de um conceito persuasivo e de fato não identificável plenamente. O mesmo pode-se 
ver, por exemplo, naquilo que escreve G. GUEST, Modernité, op. cit., p. 1655 
4 A esta prudência nos convida o historiador J. LE GOFF, L’Europa medievale e il mondo moderno, 
Roma-Bari 1994, p. 45 – 46; cf. M.-CHENU, «Notes de lexicographie philosophique médiévale. 
Antiqui, moderni»: Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques 17 (1928), pp. 88 – 92. 
5 O vocábulo moderno, dentro do qual se inscreve o termo modernidade nasce com a tarda latinidade, 
hodiernus e derivado de modo, ou seja, pertinente ao hoje, a atualidade. Neste sentido a modernidade 
se opõe ao passado. De qualquer modo Lyotard postula a idéia que a modernidade seja outra coisa. Cf. 
J. F. LYOTARD, Il posmoderno spiegato ai bambini, Milano 1987, p. 33. Embora a etimologia 
lyotardiana não possui a preocupação estreitamente filológica, como nota A. BATTISTINI, La 
sindrome di Cronos, in C. GALLI (ed.), Logiche e crisi della modernità, Bologna 1991, p.191 –192. Vale 
a pena ainda a leitura de S. NICOLOSI, «Fine della modernità o nascita di uma nuova modernità»? 
Sapienza 46 (1993), pp. 3 – 29, p. 5 – 6.  
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que fala. Ernus - pertencer à - Modernus – isto que pertence ao agora, que é a coisa 

justa. Portanto, a época moderna faz um passo adiante, supera a época anterior. 

Começa com Descartes (séc. XV-XVI). Talvez melhor do que a época, melhor falar da 

conduta, de uma nova sensibilidade diante da realidade e da vida. 

Para entender a modernidade deve-se considerá-la não somente como um fato 

filosófico, mas como um evento cultural e global6. As idéias modernas não consistem 

somente no surgimento de idéias novas, mas de uma práxis. Dentre os elementos 

sociais e culturais que fazem parte da modernidade pode-se evidenciar dois: a 

explosão da burguesia e o desenvolvimento da ciência experimental. 

Para Russell Descartes é o fundador da filosofia moderna. Isto porque 

Descartes procurou sintonizar o pensamento filosófico com a nova ciência. 

Conseqüência da revolução copernicana. Ele julgou não mais aceitável o velho 

método filosófico. E, portanto, também toda a filosofia que em cima deste método 

filosófico era construída. A época nova caracterizada de um novo mundo exigia 

também uma filosofia nova, porque nascia de um novo método. Necessitava-se, 

assim, um método capaz de fundar uma nova metafísica que de uma parte estivesse 

aberta às novas descobertas científicas, de outra, conseguisse guiar a ciência mesma. 

Um método, portanto, que não se desenvolvesse mais fora da lógica científica, mas 

que conseguisse dialogar com esta. A novidade deste novo método residia em um 

novo ponto de partida que era o eu, e fazia justiça ao novo mundo das descobertas 

científicas.  

Ao mundo que se estava construindo sobre novas ordens sociais e sobre uma 

nova ciência correspondia o sujeito como ponto de partida e o critério do 

conhecimento da realidade. Isto significa uma coisa: a objetividade do criar é relativa 

à subjetividade do homem que o pensa e que sobre isto reflete. No fundo da filosofia 

de Descartes não se pode fazer outra coisa que puxar as conseqüências do 

personalismo cristão contra o naturalismo objetivo do mundo grego clássico. Assim 

para Descartes, Deus permanece o fundamento da realidade, somente que agora este 

fundamento é através da subjetividade do homem. 

No momento mesmo em que se quisesse uma fotografia da realidade, deve-

se absorver esta mesma realidade no sujeito. Somente que, sujeito agora não é 

                                                           
6 Uma solução historiográfica precisa da modernidade esbarra na dificuldade de uma classificação 
pontual da mesma. Neste sentido parece sintomática a incerteza cronológica de alguns sociólogos. M. 
FEATHERSTONE, «Le definizione Del sociólogo»: Mondo Operário 4 (1989), p. 112; G. BAUM, «La 
modernità. Una prospettiva sociologica»: Concilium 28 (1992), p. 17; A GIDDENS, Le conseguenze 
della modernità, Bologna 1994, p. 15 
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mais simplesmente substância, mas sim o pensamento e a substância que pensa. 

Assim, toda a realidade fora do sujeito, e, portanto, toda a realidade fora do 

pensamento; a realidade entendida como a extensão da matéria e espaço, torna 

objeto de analise científica do sujeito. Para Descartes, o mundo é exclusivamente 

quantificado, matematizado, e não se encontra nada que não tenha a ver com esta 

matemática. Se o ponto de partida é o sujeito pensante, isto é, o pensamento, e se a 

realidade é isto que está fora deste pensamento, significa que tudo aquilo que não é 

quantificável, assim como a matéria e o espaço, residem no sujeito. Ou seja, reside 

no sujeito todos aqueles elementos não matemáticos, bem como todos os 

significados, os fins, os valores. Estes elementos tornam-se subjetivos em quanto 

residem no sujeito (no Medievo as regras, as ordens, a vontade, os fins eram 

escritos na realidade). Se para Descartes a realidade é isto que é mensurável pelo 

sujeito, quer dizer que os fins não são mais escritos. 

Para compreender as implicações filosóficas da modernidade é importante 

colocar o seu incipit. Utilizando uma expressão de Galli, trata-se de compreender 

qual seja a consciência de si do Moderno como época, ou seja, de seu sistema de 

mediação conceitual, já que o assento teórico prático da idade moderna por 

antonomásia se compreende a partir de uma certa aversão orgulhosa com relação à 

tradição7. Segundo Carmelo Dotolo: «Ao lado da expressão modernidade ou idade 

moderna, se junta um corolário terminológico atravessado de um significado 

freqüentemente hermenêutico: palavras como crise, emancipação, fratura da 

tradição, progresso, revolução, assumem os contornos de conceitos-horizonte 

indicativos de uma transmutação em ato de uma progressiva autoconsciência»8. 

Os três grandes eventos do século XVI como a descoberta do mundo novo, o 

Renascimento e a Reforma se constitui como um momento preliminar da descoberta 

do proprium da modernidade. De modo especial porque estes eventos instauram 

uma crise9 que acompanha o cenário cósmico-antropológico precedente. A crise na 

verdade é uma espécie de superabundância dos fatos e interpretações que se 

tornaram precárias diante das soluções precedentes. Ela imprime uma mudança de 

paradigma que vai além de uma dimensão territorial histórica de um período (no caso 

                                                           
7 Cf. C. GALLI, Logiche e crisi della modernità, Bologna 1991, p. 88. 
8 C. DOTOLO, La teologia fondamentale davanti alle sfide del «pensiero debole» di Gianni Vattimo, 
LAS – Roma 1999, p. 46. Nesta mesma linha vai o pensamento de J. HABERMAS, Discorso filosófico 
della modernità, Roma-Bari 1991, p. 7.  
9 Neste sentido vale a pena a leitura de P. RICOEUR, «La crise: um phénomène spécifiquement 
moderne?»: Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques 120 (1988), p. 1 – 19. 
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do século XVI ou mesmo dos iluministas) para se tornar uma «consciência» da 

diferença em relação ao passado. Utilizando uma expressão de Perone: «o moderno é 

a diferença tornada consciente»10. 

A hipótese do moderno como consciência de uma fratura é a tese de Perone11. 

Para este autor o iluminismo representa a passagem cronológica da modernidade 

graças a sua peculiar operação cultural. «Isto que na época precedente se reprova não 

é a lentidão, ou no esquema iluminista, a superstição, mas o fato de ter produzido a 

diferença e de não havê-la reconhecida»12. Na mesma linha de pensamento se 

encontra Forni13, quando afirma que a modernidade não consiste num imotivado 

refuto de «uma relação com o passado»14, mas sim, na transformação criativa de uma 

relação com o passado cuja compreensão não se submete mais ao modelo da 

continuidade. «Existe esta possibilidade de não refutar simplesmente tudo isto que 

provém do passado, mas de refutar a conexão, a relação que as coisas tinham no 

passado; de tomar um objeto individual e inseri-lo numa conexão contemporânea e, 

portanto, arbitrária ou casual com respeito ao tipo de relação que as coisas tinham 

em precedência»15. A modernidade é caracterizada por esta situação nova onde o 

sentido da realidade é determinado por uma pluralidade de fatores, de ambientes e 

de interconexões interpessoais16. Galli, em sua obra, Lógica e crise da modernidade17, 

sustenta que o Moderno é a res nostra por excelência já que como projeto de uma 

inédita configuração da história é alguma coisa de ainda não realizado. «Existe a 

hipótese que em nossos ombros não há o Moderno, mas somente alguma das 

ideologias através das quais, o Moderno é pensado e justificado»18. Neste sentido a 

modernidade é apresentada como resposta a um desafio. Ela aparece antinômica no 

seu mostrar o novum de sua empresa. Ou seja, a modernidade representa uma 

instância que se cansa ao demonstrar o contrário da vanitas vanitatum da história. 

Conforme bem mostra Carmelo Dotolo: «O projeto moderno deve fazer as contas com 

uma inalienável oscilação teórica: aquela da ambivalência de um movimento que se 

situa entre a libertação dos vínculos do passado e a coação fascinante da busca do 

                                                           
10 U. PERONE, Modernità e memória, Torino 1987, p. 4. Vera ainda R. FISICHELA, Introduzione alla 
teologia fondamentale, Casale Monteferrato 1992, p.32 –33.  
11 Ibidem. 
12 U. PERONE, op. cit., p. 3. 
13 G. FORNI, Riflessioni sull’idea di modernità, Genova 1992. 
14 Ibidem, p. 16. 
15 Ibidem, p. 24. 
16 Ibidem, p. 86. 
17 G. GALLI, op. cit., p.121. 
18 Ibidem, p. 85. 
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novo»19. 

Trata-se segundo Vattimo, de buscar as origens da modernidade não tanto 

naquilo que ensinou Max Weber: no monoteísmo hebraico-cristão, sobre o qual se foi 

possível construir o «projeto» técnico-científico do mundo, visto como um grande 

mecanismo de leis unitárias e, conseqüentemente, calculáveis, manipuláveis e 

organizáveis20. Para o Filósofo Torinense além destes fatores está presente de modo 

determinante no nascimento da ciência moderna, componentes alquímicos, idéias de 

origem hermética a respeito da parentela profunda de todos os seres. Neste sentido 

ao lado da figura de Prometeu, deve-se colocar também a de Hermes como símbolo 

da modernidade21. Uma interpretação prometeica – racionalista – iluminista – da 

modernidade esquece sua mais profunda origem hermética. O fato de a modernidade 

estar em crise devido seu acento demasiado prometeico, baseado na dominação do 

homem e na devastação da natureza requer uma nova relação capaz a racionalidade e 

as suas raízes que se afundam no imaginário, no símbolo, no mito22. 

 

Cisão entre teologia e filosofia 

 

Na modernidade acentua-se a separação entre teologia e filosofia onde a 

segunda ostenta o primado sobre a primeira. A filosofia assume o desenvolvimento 

do conceito de pessoa, seja ao interno do conceito de Deus como da antropologia23. 

Este acento antropológico vai conduzir a uma compreensão de pessoa que se orienta 

quase exclusivamente à autoconsciência, a liberdade e a dignidade do indivíduo. O 

‘eu’ como centro e ponto de partida e da cristalização do conhecimento teórico da 

realidade. Ou seja, o sujeito se autodermina no que diz respeito à relação de 

dependência com os outros. O conceito moderno de sujeito (enquanto indivíduo 

autônomo), na verdade, liquida com o conceito de pessoa. Na medida em que tal 

concepção esconde a relação constitutiva da pessoa. Dito de outro modo – o conceito 

moderno de sujeito é concebido de maneira não-trinitária, ou pior ainda, anti-

                                                           
19 C. DOTOLO, op. cit., p. 48. 
20 G. VATTIMO, Le mezze verità, La Stampa, Torino 1988, p. 90. 
21 G. VATTIMO, op. cit., 90.  
22 Cf. Ibidem, p. 90. 
23 A modernidade caracteriza-se pelo crescimento e interesse da antropologia. Fala-se num ‘retorno à 
antropologia’. Sobre este argumento pode-se ler: W. PANNENBERG, Teologia e filosofia, Queridiana, 
Brescia 1999, 115 – 125; J. B. METZ, Antropocentrismo Cristiano, Borla, Torino 1968; J. 
MOLTMANN, Trinità e Regno di Dio, Queridiana, Brescia 1983, p. 23ss. 
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trinitária24. 

Este modo de pensar inicia, especialmente, com o pensamento nominalista de 

Duns Scotus. Uma das intenções primárias do nominalismo é aquela de determinar a 

absoluta liberdade de Deus, ou seja, Deus como um sujeito de vontade. Isto quer 

dizer que Deus segundo o nominalismo é pensado inicialmente, não como o supremo 

e último princípio do ser da realidade, fundamento da ordem de tudo quanto é criado, 

mas como pessoa radicalmente soberana e livre25. No nominalismo Deus aparece 

como sujeito que não se pode alcançar porque se desprende substancialmente a tudo 

que é objetivamente dado, ou seja, a qualquer objetivação. Não vinculado e, portanto, 

em si subsistente, solitário. 

Esta nova imagem de Deus vinculada ao nominalismo vai corresponder a um 

novo julgamento de homem, segundo o qual imagem e semelhança de Deus, se 

compreende enquanto sujeito de vontade, quase divino. Assim como existem muitos 

sujeitos, assim também há muitas vontades que disputam entre si o poder e com os 

elementos dados da realidade não humana26.  

É de modo especial a partir da filosofia do Renascimento – com matriz 

nominalista – que se reflete à parte ‘teórica’ do homem, a sua mens. Esta mens 

humana é compreendida como a medida de tudo o resto que existe no mundo e como 

a medida do próprio homem. O mundo vem entendido como o mundo do homem que 

se coloca no centro. Dentro dessa perspectiva se afirma o pensamento cartesiano que 

é uma espécie de reflexo da imagem nominalista de Deus27. Para Descartes, o homem 

enquanto res cogitans, enquanto sujeito livre se coloca de fronte ao mundo - a tudo o 

resto – que é res extensa, objetos organizados unicamente por estruturas 

matemáticas. 

No Discurso sobre o Método e nas Meditações, o Filósofo Francês distingue 

duas espécies de entidades: a matéria e a alma. A essência da matéria é a sua 

extensão espacial; a essência da alma é a cogitatio. Toda a substância possui um 

                                                           
24 G. GRESHAKE, op. cit., p. 137. 
25 O nominalismo coloca em questão as razões teológicas daquela razão que nas tradicionais sínteses 
da metafísica medieval tinha buscado de compreender Deus no horizonte de um universal 
ordenamento do ser. Deus, porém, na sua ‘liberdade’ se situa acima de cada horizonte, categoria e 
parâmetro concebível, também acima daquilo que ele mesmo estabeleceu. Não se pode, portanto, 
nenhum vínculo comum e o nosso conhecimento de Deus pode mover-se substancialmente somente 
no âmbito dos nomina das determinações, dos modos de falar, dos complexos imaginativos que não 
conseguem colher nunca a realidade absoluta, transcendente e superior que chamamos Deus. Cf. G. 
GRESHAKE, op. cit., p. 138. 
26 Ibidem, p. 138. 
27 Ibidem, p. 139. 
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atributo principal, aquele da alma é o pensamento, assim como aquele do corpo é a 

extensão. No fim do século XVII a ciência ocupa-se com a natureza materialista e a 

filosofia com os espíritos dotados de razão.  

Alfred North Whitehead, grande filósofo contemporâneo, embora não 

pretenda desenvolver uma história completa da filosofia moderna, considera alguns 

pontos de contato entre a ciência e a filosofia. Segundo este autor: “A origem da 

filosofia é análoga àquela da ciência e lhe é contemporânea. A tendência geral do seu 

desenvolvimento foi fixada no século XVII, e, em parte pelos mesmos homens que 

estabeleceram os princípios científicos28. 

A filosofia moderna é permeada de subjetivismos em contraposição do 

objetivismo dos antigos. Com Descartes, Discurso sobre o método, o sujeito sempre 

vem recordado na primeira pessoa. É o sujeito que percebe a experiência. O mundo 

antigo se baseia sobre o drama do universo enquanto que o mundo moderno se 

debruça sobre o drama interior da alma29. O objetivismo do Medievo e da antiguidade 

passou para a ciência. O efeito deste antagonismo com relação à filosofia foi 

igualmente nefasto tanto para a filosofia quanto para a ciência30. A filosofia, rejeitada 

pela ciência, se retirou numa esfera subjetiva, enquanto que a ciência volta-se 

exclusivamente para o campo objetivista da matéria. 

No que se refere ao campo da religião: durante os primeiros tempos da Igreja 

cristã, o interesse teológico se concentrava sobre a discussão da natureza de Deus, o 

significado da Encarnação e sobre as previsões apocalípticas do fim do mundo.  Com 

a reforma a polêmica diz respeito sobre as experiências individuais dos crentes sobre 

a justificação. A grande questão de Lutero é: como posso ser justificado? Enquanto 

que a pergunta dos filósofos consiste em como tenho o saber? O acento cai sobre o 

sujeito da experiência. Durante séculos insistiu-se sobre o valor infinito da alma 

humana individual. Daí se explica o egoísmo instintivo dos desejos físicos. 

Acrescente-se ainda uma tendência instintiva de justificar o egoísmo intelectual. Cada 

ser humano é o defensor natural da sua pessoal importância31. Esta idéia moderna 

repercute na vida prática abolindo a escravidão e também impondo à imaginação de 

todos os direitos elementares da humanidade. 
                                                           
28 A base desta mudança se encontra presente já no século XV. Trata-se de um movimento geral que 
envolve na sua corrente religião, ciência e filosofia. Alfred North Whitehead. La scienza e il mondo 
moderno. Milano: Valentino Bombiani, 1945 – titolo originale: Science and the modern world. Trad. 
Antonio Banfi, p. 163.  
29 R. DESCARTES, Meditações parag. 9 e terceira Meditação parag. 1. 
30 Ver A. WHITEHEAD, op. cit., p. 166. 
31 Ibidem, p. 164. 
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Dentro de uma perspectiva da época é importante salientar três elementos 

importantes: um elemento considerável é aquilo que diz respeito ao sujeito que se 

constitui – enquanto consciente de si – no interesse da própria autonomia e 

liberdade frente a tudo o resto. Outro aspecto é que este ‘outro’ do mundo se pode 

obter e conquistar. Aqui se coloca o páthos das ciências naturais – graças à 

descoberta de sua complexa ordem atemporal e de característica matemático-

geométrica. Por último, muda o modo tradicional de pensar o ser que partia da 

diferenciada unidade de todo o real. O próprio sujeito torna-se o princípio da 

unidade, instância transcendental de constituição do mundo das coisas e o critério 

segundo o qual deve ser medida a sua verdade. A construção do mundo a partir do eu 

torna-se o princípio unificador da idade moderna32. 

A consequência desse modo de pensar é que o mundo perde de per si uma 

forma espiritual percebível. O mundo torna-se uma espécie de cova de pedra, 

caracterizado por cirtunstâncias mecânico-causais, a partir das quais o sujeito 

autônomo e livre cria o próprio mundo. Temos então o homo faber que se constitui 

como patrão do mundo e de si mesmo, graças a sua razão analítica e criativa. “Aquela 

relação entre o eu e o outro (Deus e o mundo ou os outros homens) que é essencial 

para a compreensão tradicional de pessoa, se quebra”33. 

O sujeito vem concebido sob o imperativo da liberdade individual e autonomia, 

autodeterminação e auto-realização. Como bem expressa Habermas34 a “fantasia de 

onipotência do sujeito” que se reveste de autonomia mostra o quanto este seja 

cerrado na própria limitação. A concepção moderna de pessoa se caracteriza 

essencialmente pela autonomia do sujeito enquanto dispor-se de si mesmo. No que 

diz respeito a este modo unilateral de conceber a pessoa exercerá uma grande reserva 

na teologia que se vê em dificuldade em explicitar uma abordagem trinitária de Deus, 

Já que torna difícil evitar o perigo de uma concepção triteísta de Deus35.  

Em sentido moderno não se podem conceber três pessoas em Deus. Visto que 

o sujeito moderno se compreende não somente como único e original, mas também 

como individual, ou ainda como solitário. Deus mesmo vem entendido como 

                                                           
32 Kl. HEMMERLE, Partire dall’unità. La Trinità come stile di vita e forma di pensiero, Citta Nuova, 
Roma 1998, p. 27. Ver ainda G. GRESHAKE, op. cit., p. 139. 
33 G. GRESHAKE, Op Cit., p. 140. 
34 Cf. J. HABERMAS, Il discorso filosófico della modernità, La Terza, Bari 1987. 
35 Vale a pena a interpretação de Karl Ranher em sua obra sobre a Trindade em Sacramentum Mudi 
VIII, 440ss. “Quando nós hoje usamos o termo pessoa ao plural, quase necessariamente movendo da 
hodierna compreensão do termo, pensamos em mais centros espirituais de atos, em mais subjetividade 
e liberdade espiritual. Não há em Deus três tais centros” MySal, 489. 
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supremo sujeito absoluto e, portanto, como o arquétipo e o fundamento da 

autoconsciência e da liberdade humana. Na interpretação de Moltmann36, Deus 

pensado como sujeito munido de razão perfeita e livre vontade é o protótipo do 

homem livre, racional e soberano, que dispõe de si mesmo. Por este motivo este 

conceito de Deus é modulado no mundo burguês do século XIX e XX como 

personalidade absoluta, ou ainda, como Deus pessoal. O ponto de partida deste 

conceito moderno de Deus era e continua sendo a compreensão do homem enquanto 

sujeito marcado pela subjetividade de cada conhecimento e relação. 

 

O desafio de um novo Gnosticismo 

 

A formação religiosa dos jovens que freqüentam a Universidade, em geral, é 

pobre, tradicionalista e ritualista. Alguns apresentam sinais declarados de oposição 

ao religioso de modo especial em relação às Igrejas tradicionais. 

Uma porcentagem pequena de jovens de ambos os sexos, que havendo vivido 

experiências de formação e de conversão, se mantém ligados a experiências de serviço 

apostólico, em sua paróquia ou em outros campos. O importante é achar uma 

pedagogia adequada que permita ao jovem colocar-se perguntas sérias e superar a 

apatia. Há também jovens de ambos os sexos que consideram os valores cristãos 

como utópicos, ou sem conteúdo com a sua vida, ou retrógrados, inúteis e superados. 

A falta de uma fé vivida, por parte dos jovens, dificulta dar resposta e 

significado a problemas como a dor e a morte. Por outra parte o meio social relega a 

fé ao privado e não a considera como fonte de valores que orientam a solução dos 

problemas profissionais, técnicos, sociais, políticos, etc... A religião conservadora e 

tradicionalista existente impregna alunos e professores, impedindo encontrar nela 

uma fonte de orientação (divórcio entre fé - cultura). Resiste-se a uma formação 

cristã mais profunda; o que deixa muitos em uma vida cristã puramente moralista e 

ritualista. 

Pesquisas recentes mostram que os jovens em geral são crentes, isso não 

significa que estejam evangelizados e vivam a fé de uma forma comprometida. Com 

efeito, a religiosidade impregna muito pouco a vida, já que nem sempre se dá uma 

prática e vivência cristã. Dá-se, freqüentemente, um divórcio entre fé e vida, e a fé 

tem muito pouca incidência na realidade. 

                                                           
36 J. MOLTMANN, op. cit., 25. 
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Vislumbramos hoje, um empobrecimento do universo simbólico cristão. 

Ademais, se faz cada vez mais freqüente a interpretação de conteúdos cristãos a partir 

de perspectivas não cristãs, que se difundem maximamente pelos meios de 

comunicação. 

Aumentam as dificuldades do católico com a Igreja mesma. Experimenta-se 

mais resistência para assumir os valores propostos pela Igreja, que incidem somente 

em uma parte, um setor da vida. Houve uma mudança de atitude de muitos católicos 

com respeito à Igreja. Essa mudança de mentalidade atingiu de modo especial aos 

jovens. Já não se tem mais aquela idéia da Igreja como instituição perfeita. Hoje estão 

bem mais à vista as luzes e sombras históricas da Instituição. 

São muitos os pontos, especialmente de doutrina moral, que já não são aceitos 

e seguidos pelos cristãos. O argumento da autoridade, tão importante no passado, é 

pouco relevante em nossos dias: exige-se uma fundamentação racional para tudo, 

inclusive quando o magistério tenta essa fundamentação, seu discurso pode resultar 

ineficaz por soar demasiado formal, teórico e universalizante, ao tratar de problemas 

bem concretos. Numa cultura pluralista é bem difícil um discurso universal. Adquire 

especial importância uma compreensão a partir da experiência, e se desvaloriza a 

compreensão a partir da doutrina. 

A Igreja aparece como uma instituição religiosa entre outras instituições de 

sentido, muitas delas não religiosas. A proclamação oficial soa demasiada teórica e 

formal à gente que necessita dar sentido às suas vidas concretas. Se as outras fontes 

não católicas, e às vezes, não cristãs, conseguem estruturar a vida religiosa pessoal, as 

pessoas não terão nenhum escrúpulo em viver as formas de sincretismo que vierem a 

aparecer. 

É visível, em nossos dias, o surgimento de um novo espiritualismo, inclusive 

dentro da Igreja O problema não é rezar e sim que a oração seja cristã. Em poucas 

palavras, uma espiritualidade que não é acompanhada de um sério compromisso 

cotidiano na luta por mais justiça, e contra o sofrimento humano, simplesmente não é 

oração nem espiritualidade cristã. 

Este novo espiritualismo corre o risco de tornar o cristianismo uma espécie de 

psicoterapia emocional. É verdade que não podemos renunciar a nossa vida afetiva, 

pois é nela que nos encontramos como pessoas, com outras pessoas. O espaço natural 

de nossa vida afetiva é o encontro com a família, com a comunidade, onde se produz a 

comunicação e comunhão humana. 
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Nem a sociedade nem a Igreja alimentam realmente a vivência comunitária. 

Somos testemunhas de uma fratura constante da vida familiar, da crise de todas as 

formas institucionalizadas de associação; na Igreja temos muitas assembléias 

litúrgicas e poucas comunidades de vida. 

O florescimento do religioso atual tem a ver com a imperiosa necessidade de 

nossos contemporâneos de re-encontrar a comunidade. A comunidade é o espaço 

onde as relações entre as pessoas são imediatas e diretas, superando as barreiras da 

burocracia, do status e do prestígio social. Na comunidade encontramos um refúgio 

que nos protege do desamparo físico, psicológico, social e espiritual que nos toca 

viver. E por isso que os jovens sentem falta de estar com outros jovens. O jovem é 

essencialmente comunitário. 

Como as estruturas da Igreja nem sempre conseguem oferecer socialmente 

essa experiência comunitária que a gente e os jovens requerem, produz-se uma fuga 

romântica para o emocional, o íntimo, inclusive o místico esotérico. É uma fuga não 

somente fora da Igreja, mas às vezes, fica dentro da Igreja dando lugar a um 

cristianismo superficial. Onde a fratura comunitária é mais profunda, a fuga chega a 

ser massiva. 

Toda essa realidade mostra, na verdade, o coração inquieto dos jovens de hoje. 

Por isso o surgimento de tantos movimentos religiosos. Este novo espiritualismo 

referido acima tem a ver com a imagem esfacelada do homem moderno em relação a 

si mesmo, e conseqüentemente do jovem, uma espécie de retrato especular. Assim 

como Narciso contempla admirado seu rosto nas águas do rio, o homem vê seu rosto 

refletido nas novas religiões. Neste sentido, em meio a uma época tecnológica, o 

universitário aspira por uma estrutura global de referência ao interior, com a qual 

possa ordenar suas próprias idéias e emoções. 

O jovem de hoje deseja a unidade sem divisões: sonha com um mundo sem 

conflitos, com a reconciliação e a fraternidade universais, com a paz messiânica. Cada 

coisa deve viver em harmonia: corpo e alma, passado, presente e futuro, razão e 

emotividade, eu e tu, Deus e o homem. O homem quer uma vida sem dificuldades, 

sem stress, sem enfermidades. Faz-lhe bem esse sentimento cósmico que o leva sobre 

as ondas de uma energia misteriosa. 

O novo espiritualismo prega um pensamento e uma ação fortemente centradas 

no bem-estar do eu: eu sou co- criador com Deus, Cristo sou eu, a felicidade do 

mundo está em minhas mãos, em minhas possibilidades. Um eu inflado. É um 
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movimento que está aberta a todas as religiões; e uma “religião” que está acima de 

todo dogma, é simpática aos jovens, pois esses não possuem muita simpatia por 

dogmas, autoridade, clero e livros sagrados  O que é a verdade? O que está bem, isso 

é a verdade.  

O sentimento vence a razão e a mística vence a moral. A fé em Deus tem que 

ver com a experiência. Revela uma lógica do coração. Nada é verdadeiramente justo 

ou equivocado. Pode-se remediar todo o eventual erro ao longo curso de uma nova 

existência O melhor é automaticamente remediado numa próxima reencarnação. A 

racionalização que nos caracterizou por muito tempo levou-nos a um certo cansaço. É 

a hora dos sentimentos, do amor e da ação. A tolerância ética da religião cristã legou 

como resultado um exasperado sentido de culpa e de impotência. Tem que terminar a 

época da lei, a palavra de ordem hoje é amor e felicidade. Começa o tempo da 

consciência, o momento em que todas as nossas potencialidades podem expressar-se. 

Nós podemos tudo, graças à colaboração de todas as consciências: é a alavanca para 

levantar o mundo. 

Esta nova sensibilidade utiliza um vocabulário apto para isso: harmonia e paz; 

unidade, amor; luz, tranqüilidade, energia (ondas, vibrações irradiações), 

reconhecimento (realização de si, tomada de consciência, criatividade, aqui e agora), 

surpresa (renascer, troca, mutação, salto, emergência). Um vocabulário soft, ou 

energético; e ao mesmo tempo cheio de esperança. Eis a imagem do homem de hoje. 

O religioso se amplia como nunca, até incluir todos os produtos culturais, 

contanto que possam exibir um real caráter de alternativa. Teologicamente falando, 

quando fracassa a escatologia, quer dizer, a esperança última, se abre espaço à 

apocalíptica, como conhecimento ou adivinhação do futuro misterioso: e quando a 

apocalíptica já não tem impacto, aparece a gnosis. 

Vêm tempos gnósticos: tempos em que muita gente será fascinada com a 

possibilidade de salvar-se mediante o conhecimento de saberes ocultos e secretos. 

Entre nós se está flagrando um coquetel religioso que combina com as mais diversas 

doutrinas e crenças, sem que os iniciados se dêem conta da inconsistência interna 

dessa mescla e de sua incompatibilidade com a fé cristã. 

 

Alguns pontos de oposição 

 

Frente à fé cristã em Deus como Trindade, que confessa a divindade de Jesus 
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Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, verbo de Deus encarnado, e seu papel 

único na redenção da humanidade, o novo gnosticismo vê em Jesus um sábio mestre 

de vida vindo de outros mundos, um extraterrestre, que ensinou aos homens uma 

perspectiva moral. 

Frente ao sadio realismo próprio da fé na criação e da tradição filosófica cristã, 

que reconhece a realidade e o valor do mundo objetivo, e que entende a verdade 

primordialmente como a relação de adequação da mente ao mundo exterior a ela, o 

novo gnosticismo afirma o mentalismo, quer dizer, a crença em que a mente tem 

prioridade sobre a realidade objetiva; a crença em supostos poderes ocultos da mente 

que a fazem praticamente onipotente. As coisas são reais ou chegam a fazer-se 

realidade se estão previamente na mente como imagens desejadas. Assim, bastaria 

pensar com otimismo - mente positiva- para que os problemas reais desapareçam. 

Frente à fé cristã que reconhece que o homem está sujeito ao pecado pela 

corrupção de sua liberdade e afirma a responsabilidade pessoal intransferível do 

homem em seu próprio pecado pelo qual há de responder perante Deus mesmo (Hb 

9,27-28), o novo gnosticismo não reconhece a realidade do pecado e atribuem os 

males da existência à herança de anteriores reencarnações. A vida do homem não é, 

pois o caminho da virtude que conduz à santidade, senão um processo de libertação 

de pesados karmas dos quais não é responsável. 

Frente à fé cristã, na qual a vida espiritual é um dom único e irrepetível que 

Deus concede ao homem para que se encontre com sua ternura e misericórdia 

infinitas, e depois da morte desfrute eterna e graciosamente da salvação; o novo 

gnosticismo trivializa a existência pessoal histórica do homem ao afirmar que a vida é 

uma sucessão ascendente de vidas terrenas e que depois da morte os viventes se 

reencarnam em outro vivente. 

Frente à fé cristã que reconhece que a salvação nos é dada, não por nossos 

méritos, senão pela graça de Deus, através da vida, morte e ressurreição de nosso 

Senhor Jesus Cristo (Rom 3,10-26; Ef 1,7-8), o novo gnosticismo se apresenta como 

um novo pelagianismo: o homem conquista a felicidade eterna por seus próprios 

meios e méritos, mediante processos psicoterapeuticos, meditação, uso de cristais, 

pedras energéticas e talismãs, seguindo um regime de vida e dietas particulares, 

conhecimento de antigas doutrinas ocultas, e finalmente reencarnado em um ser 

superior. 

Contra a fé cristã que confessa um só Deus pessoal, distinto de todo criado (Gn 
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1), o novo gnosticismo afirma que Deus é uma força, uma energia presente em tudo o 

que existe até o ponto em que todo o cosmos se confunde com Deus, ao modo 

panteísta. 

Contra a fé cristã que insiste na vocação à santidade de vida de todo o homem, 

na necessidade de orar, de ler a Escritura, praticar a caridade e freqüentar os 

sacramentos, o novo gnosticismo fomenta práticas mentais, visuais e meditativas, 

assim como o uso de cristais mágicos, supostamente dotados de poderes e energias 

misteriosas. Os homens elevados espiritualmente, não são para o novo gnosticismo, 

os santos, senão os iniciados em misteriosos e ocultos saberes. 

Contra a fé cristã que prega que será o Deus misericordioso quem escreverá a 

última página da história, quando regressar Jesus Cristo para oferecer toda criação ao 

Pai, o novo gnosticismo crê que este mundo será destruído quando vierem seres de 

outros planetas para resgatar os seus eleitos da terra. 

Esta realidade interpela a Igreja em geral e nos interpela a nós, educadores da 

fé. Há muitos esforços para encontrar uma linguagem de fé mais adequada aos jovens 

de hoje, pois ainda predomina uma linguagem que enfatiza mais o mágico, o 

espiritualista; os sacramentos resultam somente ritos e não sinais de vida. Faz falta 

uma atualizada inculturação do Evangelho, para sair de uma linguagem demasiada 

abstrata. Uma pergunta se faz necessária. O que tem que fazer a Igreja hoje para 

cumprir sua missão evangelizadora junto aos jovens universitários? A Universidade 

deve abrir possibilidades para que o engajamento dos jovens seja assumido por eles 

mesmos. Assim, sendo protagonistas de sua evangelização e evangelizando os outros 

jovens criarão um método próprio para cada realidade e uma espiritualidade 

encarnada, fazendo a síntese fé e vida, como motor e elemento de unidade com a 

Igreja. 
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 As discussões em torno da Teologia da Libertação (TdL) cresceram nos últimos 

anos. E tanto no que diz respeito a seu estatuto teórico, quanto no que diz respeito à 

sua densidade teológico-pastoral e sua relevância histórico-social. 

O debate acerca do método ou de algumas questões epistemológicas da TdL, 

desencadeado pelas críticas de Clodovis Boff, apesar do tom polemicista um tanto 

reducionista e apelativo, explicitou um conflito teórico silencioso entre os teólogos da 

libertação que perpassa a história desse movimento teológico, deu-lhe nova 

visibilidade, despertou novo interesse por ela e impôs a necessidade e urgência de 

retomada e reelaboração de suas bases teórico-teológicas2. 

A eleição do novo bispo de Roma, o papa Francisco, e seu projeto de “uma 

Igreja pobre para os pobres”, de alguma forma, retoma, reatualiza e projeta para o 

conjunto da Igreja as intuições fundamentais que estão na base do movimento 

teológico-pastoral conhecido como TdL3. Merece destaque, aqui, a afirmação do ex 

Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Cardeal Müller, em um livro escrito 

com Gustavo Gutiérrez e prefaciado pelo papa Francisco: “A teologia da libertação 

não morrerá enquanto houver homens que se deixem contagiar pelo agir libertador 

de Deus e que façam da solidariedade com os sofredores, cuja vida é espezinhada, a 
                                                           
1 Doutor em teologia pela Westfälische Wilhelms-Universität de Münster (Alemanha); professor de 
teologia na Faculdade Católica de Fortaleza (FCF) e na Universidade Católica de Recife (UNICAP); 
presbítero da Diocese de Limoeiro do Norte – CE. 
2 Cf. BOFF, Clodovis. “Teologia da Libertação e volta ao fundamento”. REB 268 (2007) 1001-1022; 
SUSIN, Luis Carlos – HAMMES, Érico. “A TdL e a questão dos seus fundamentos em debate com 
Clodovis Boff”. REB 270 (2008) 277-299; BOFF, Leonardo. “Pelos pobres e contra a estreiteza do 
método”. REB 271 (2008) 701-710; AQUINO JÚNIOR, Francisco de. “Clodovis Boff e o método da 
TdL”. REB 271 (2008) 597-613; BOFF, Clodovis “Volta ao fundamento: réplica”. REB 272 (2008) 892-
927; LIBANIO, João Batista. “Excesso de zelo metodológico”. REB 274 (2009) 472-472; AQUINO 
JÚNIOR, Francisco de. “A teologia como ‘intellectus amoris’. A propósito da crítica de Clodovis Boff a 
Jon Sobrino”. REB 274 (2009) 388-415; WESS, Paul. Deus, Cristo e os pobres. Libertação e salvação 
na fé à luz da Bíblia. São Bernardo do Campo: Nhanduti, 2011; SILVESTRINI ADÃO, Francys. “Nossa 
parte na herança: os frutos de um debate teológico no Brasil”. REB 294 (2014) 264-299. 
3 Cf. BIANCHI, Enrique C. “Der Geist weht vom Süden her und drängt die Kirche hin zu den Armen”. 
In: HOLZTRATTNER, Magdalena (hg.). Innovation Armut, wohin führt Papst Franziskus die Kirche? 
Innsbrück: Tyrolia, 2013, 51-61; SCANNONE, Juan Carlos. “Papa Francesco y la teologia del popolo”. 
La Civiltá Cattolica 3930 (2014) 553-656; AQUINO JÚNIOR, Francisco de. “Uma Igreja pobre para os 
pobres: abordagem teológico-pastoral”. Revista Pistis & Praxis 8 (2016) 631-657. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-11
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medida da sua fé e a mola de seu agir na sociedade”4. Em outro livro, escrito também 

com Gustavo Gutiérrez, Müller faz afirmações não menos incisivas e prospectivas 

sobre a TdL: “A teologia da libertação não é uma sociologia religiosamente 

guarnecida ou um tipo de socioteologia. Teologia da libertação é teologia em sentido 

estrito”5; “a partir das necessidades da vida eclesial e a partir da teologia, deve-se 

dizer que a Igreja, no terceiro mundo, mas também a Igreja como Igreja universal, 

não pode renunciar à continuação e ao uso da Teologia da libertação”6. 

Por fim, a participação de cristãos e de crentes de tradições e movimentos 

religiosos os mais diversos nas muitas lutas por justiça no mundo torna sempre mais 

atual, necessário e urgente o desenvolvimento de teologias da libertação e alargam 

sempre mais seu horizonte (econômico, social, político, cultural, gênero, sexual, 

étnico, ecológico, religioso e inter-religioso etc.). E tanto do ponto de vista dos crentes 

que se inserem nas lutas populares a partir de sua fé (inteligência e eficácia da fé), 

quanto do ponto de vista das lutas e dos movimentos populares por justiça no mundo 

(compreensão e práticas da dignidade humana)7. 

Tudo isso confere nova atualidade à TdL e exige uma retomada e reelaboração 

crítico-criativas de suas bases teórico-teológicas. É neste sentido que nos propomos 

tratar, aqui, de algumas questões fundamentais de TdL. Mas é importante deixar 

claro que vamos tratar apenas de algumas questões e de questões fundamentais, ou 

seja, questões que dizem respeito a seus fundamentos epistemológicos: 

espiritualidade e eclesialidade, assunto, interesse e orientação práxicos e lugar social. 

Começaremos com alguns esclarecimentos prévios sobre a abordagem que faremos e 

concluiremos indicando alguns desafios próprios do momento que estamos vivendo. 

 

I Esclarecimentos prévios 

 1 Abordagem epistemológica 

Antes de tudo, é importante explicitar e determinar melhor o tipo de 

                                                           
4 MÜLLER, Gerhard Ludwig. “A Teologia da libertação hoje”. In: IDEM. Pobre para os pobres: A 
missão da Igreja. São Paulo: Paulinas, 2014, 31-43, aqui 34. 
5 IDEM. “Experiência libertadora: estímulo para a teologia europeia”. In: MÜLLER, Gerhard Ludwig – 
GUTIÉRREZ, Gustavo. Ao lado dos pobres: Teologia da libertação. São Paulo: Paulinas, 2014, 39-59, 
aqui 46. 
6 IDEM. “A controvérsia em torno da Teologia da libertação”.  In: Ibidem, 83-109, aqui, 109. 
7 SUSIN, Luis Carlos (org). Terra prometida: Movimento social, engajamento cristão e teologia. 
Petrópolis: Vozes, 2001; IDEM. Teologia para outro mundo possível. São Paulo: Paulinas, 2006; 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Se Deus fosse uma ativista dos Direitos Humanos. São Paulo Cortez, 
2014. 
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abordagem que faremos da TdL. Não vamos tratar de sua história, das elaborações 

dos mais diferentes temas teológico-sociais, das controvérsias teológicas, eclesiais e 

sociais, das diferentes correntes e perspectivas de teologias da libertação, das tensões 

e dos conflitos entre teólogos/as da libertação, das diversas e até controversas 

concepções e elaborações epistemológicas e metodológicas etc. Sobre isso há uma 

ampla bibliografia8. 

 Nosso interesse, aqui, é ao mesmo tempo mais modesto e mais fundamental. 

Mais modesto porque se concentra em um aspecto ou âmbito de discussão da TdL. 

Mais fundamental porque trata de questões que dizem respeito aos fundamentos 

epistemológicos dessa teologia. 

A epistemologia tem a ver com o estudo do conhecimento. Pode ser definida 

como ciência do conhecimento ou filosofia da ciência, no sentido amplo da palavra. 

Mais que dos passos, momentos ou procedimentos do conhecimento de uma 

determinada realidade, ela trata de problemas fundamentais relativos ao 

conhecimento: sua natureza, seu ponto de partida, seus pressupostos, suas 

possibilidades, seus condicionamentos, sua estrutura, sua diversidade etc. Mais que 

de um método concreto de conhecimento, ela trata dos pressupostos e dos princípios 

teóricos fundamentais do conhecimento em geral e/ou de um determinado 

conhecimento. Até poderíamos falar de método aqui. Mas, neste caso, deveríamos 

distinguir entre um método concreto que reflete e sistematiza o caminho percorrido 

no conhecimento de uma determinada realidade e um método fundamental que 

problematiza, explicita e justifica os pressupostos e os princípios fundamentais do 

conhecimento. 

No caso específico da teologia, enquanto um método concreto trata dos 

momentos ou procedimentos no processo de elaboração de uma teoria teológica: 

                                                           
8 Cf. BOFF, Leonardo – BOFF, Clodovis. Como fazer teologia da libertação. Petrópolis: Vozes, 1998; 
LIBANIO, João Batista. Teologia da libertação. Roteiro didático para um estudo. São Paulo: Loyola, 
1987; TAMAYO, Juan José. “Teologias da libertação”. In: FLORISTÁN SAMANES, Cassiano – ATAYO-
ACOSTA, Juan José. Dicionário de Conceitos Fundamentais do Cristianismo. São Paulo: Paulus, 
1999, 820-827; BOFF, Leonardo – REGIDOR, José Ramos – BOFF, Clodovis. A teologia da 
Libertação: Balanço e perspectivas. São Paulo: Ática, 1996; DUSSEL, Enrique. Teologia da libertação: 
Um panorama de seu desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1999; SUSIN, Luiz Carlos (org.). O mar se 
abriu: Trinta anos de teologia na América Latina. São Paulo: Loyola, 2000; AQUINO JÚNIOR, 
Francisco de. A teologia como intelecção do reinado de Deus. O método da teologia da libertação 
segundo Ignacio Ellacuría. São Paulo: Loyola, 2010; BEOZZO, José Oscar. “O êxito das teologias das 
libertações e as teologias americanas contemporâneas”. In TREVISION, Alberto (a cura de). In ascolto 
dell’America. Popoli, culture, religioni, strade per il futuro. Roma: Urbanian University Press, 2014, 
pp.327-380; cf. também o Dossiê “Teologia da libertação 40 anos: Balanço e perspectivas”. Revista 
Horizonte V. 11, N. 32 (2013). Disponível em: 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/issue/view/374. 
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“auditus fidei – intelelectus fidei – applicatio fidei”9; “mediação sócio-analítica – 

mediação hermenêutica – mediação prática”10, para citar os exemplos mais 

conhecidos e consolidados entre nós; um método fundamental trata, antes, do 

problema mesmo do conhecimento que subjaz, condiciona e determina, positiva ou 

negativamente, o conhecimento desenvolvido nesses ou em outros métodos 

concretos. E é nesse âmbito de discussão fundamental que se situam as reflexões que 

faremos a seguir. 

 

2 Complexidade da TdL 

 

Convém também chamar atenção para a complexidade práxico-teórica do que 

se convencionou chamar TdL. Isso é importante não só porque, de fato, há uma 

diversidade e pluralidade enorme de teologias da libertação que poderia colocar em 

xeque qualquer pretensão de falar de TdL sem mais. Mas é importante também e, 

sobretudo, porque nos obriga a pensar seus fundamentos teórico-teológicos de tal 

modo que dê conta dessa complexidade e pluralidade que a caracteriza. 

A expressão Teologia da Libertação é usada comumente para indicar tanto um 

movimento eclesial mais ou menos reflexo (um jeito de ser Igreja, um jeito de viver e 

celebrar a fé, um jeito de atuar e intervir na sociedade etc.), quanto seu momento 

mais explicita e estritamente reflexivo (elaboração e formulação teórico-conceitual). 

Seria tanto uma “práxis teologal” quanto uma “teoria teológica”, vividas e elaboradas 

a partir dos pobres e oprimidos e no horizonte de sua libertação. A formulação é 

ambígua, afinal a teologia é teoria e não práxis. A Igreja da libertação é muito mais 

ampla que a TdL; esta é apenas um aspecto ou momento daquela. Mas a ambiguidade 

aponta para o vínculo epistemológico constitutivo e essencial da teologia da 

libertação (teoria) com a Igreja da libertação (práxis): a teologia é um momento da 

práxis eclesial e a práxis eclesial é determinante da teologia. No fundo, são dois 

aspectos de um único movimento que se implicam e se condicionam mutuamente, 

mas cujo desenvolvimento pode se dar a partir de um aspecto ou de outro e pode 

priorizar um ou outro aspecto. 

A “práxis teologal” diz respeito à vida humana em todos os seus aspectos ou 

                                                           
9 Cf. Boff, Clodovis. Teoria do método teológico. Petrópolis: Vozes, 1998, 197-357; WICKS, Jared. 
Introdução ao método teológico. São Paulo: Loyola, 1999, 35-38; LIBANIO, João Batista – MURAD, 
Afonso. Introdução à teologia: Perfil, enfoques, tarefas. São Paulo: Loyola, 1996, 93-97. 
10 BOFF, Clodovis. Teologia e prática. Teologia do político e suas mediações. Petrópolis: Vozes, 1993. 
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dimensões, enquanto referida a Deus e vivida em comunhão com ele. (A) Mas a 

ênfase pode cair num aspecto ou noutro. Pode-se se enfatizar mais o aspecto 

econômico, social e político, ou o aspecto cultural, ou o aspecto de gênero, ou o 

aspecto étnico-racial, ou o aspecto ecológico, ou o aspecto eclesial, ecumênico e inter-

religioso etc. Daí, em boa medida, as muitas teologias da libertação: popular, 

feminista, negra, indígena, ecológica, inter-religiosa, gay etc. (B) Além do mais, o 

contexto mais amplo em que se vive e se elabora uma TdL concreta (América Latina, 

África, Ásia, USA, Europa etc.) acaba acentuando um aspecto ou desafio regional 

preponderante no quefazer teológico (econômico, político, cultural, religioso etc.). (C) 

Sem falar no aspecto ou desafio mais fundamental que, de alguma forma, perpassa 

todas as teologias da libertação e que tem a ver com as condições materiais básicas de 

sobrevivência. Não sem razão, ainda que seja discutível, toma-se muitas vezes a 

expressão “pobre” como a expressão por antonomásia de todas as formas de injustiça 

e opressão. 

Quanto à “teoria teológica”, (A) a ênfase pode estar na teorização dos processos 

de libertação (práxis) ou na libertação das teorias e dos processos de teorização 

(teoria). Neste sentido, pode-se falar tanto de Teologia da libertação (Gustavo 

Gutiérrez), quanto de Libertação da teologia (Juan Luis Segundo), para citar duas 

obras clássicas da TdL latino-americana nos anos 7011. (B) Essas elaborações podem 

se dar em vários níveis. É famosa a distinção e articulação dos três “p”s da teologia 

feitas por Clodovis Boff: teologia popular, teologia pastoral e teologia profissional12. 

(C) Além do mais, o aspecto ou dimensão enfatizado no fazer teológico (econômico, 

cultural, ambiental, gênero, religioso etc.), acaba condicionando e mesmo 

determinando as mediações teóricas e práticas assumidas e propostas. (D) Sem falar 

das opções epistemológicas fundamentais, mais pressupostas que elaboradas, 

referentes à concepção do saber, dos níveis de saber, do modo de saber, dos 

interesses do saber, enfim, de relação do saber com a práxis que condicionam o 

desenvolvimento de uma teoria teológica qualquer, como revela o debate recente 

sobre o método da TdL. 

Com estes esclarecimentos acerca da complexidade da TdL e do caráter 

epistemológico de nossa abordagem, podemos agora tratar das questões 

fundamentais de TdL acima indicadas: sua espiritualidade e eclesialidade, seu 
                                                           
11 Cf. GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da libertação: Prospectivas. São Paulo: Loyola, 2000; 
SEGUNDO, Juan Luis. Libertação da teologia. São Paulo: Loyola, 1978. 
12 Cf. BOFF, Clodovis. Teoria do método teológico. Op. cit., 597-609. 
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assunto, seu interesse e orientação práxicos e seu lugar social.  

 

II Espiritualidade e eclsialidade da TD 

 

 Começar tratando da espiritualidade e eclesialidade da TdL não é mera 

casualidade nem uma forma sutil de enfrentar ou neutralizar as suspeita e críticas 

lançadas sobre ela de não ser uma teologia espiritual e eclesial ou, pior ainda, de 

comprometer ou negar a fé da Igreja. A razão é mais fundamental. É que a TdL, como 

qualquer autêntica teologia, nasce, desenvolve-se e mantém-se, em última instância, 

como inteligência de uma experiência de Deus dentro de uma tradição eclesial 

concreta. 

 Como afirma Libanio, “toda escola teológica refere-se a uma espiritualidade. 

Na origem de toda teologia, percebe-se uma experiência espiritual de Deus. As 

diferenças das teologias devem-se ao caráter sócio-histórico dessa experiência 

fundante de Deus. E quanto mais profunda for a experiência e mais correspondente a 

dado contexto, mais chance tem a teologia de impor-se eclesialmente. A TdL não é 

uma exceção a essa regra”13. Ela nasce de uma profunda “experiência de Deus no 

pobre”14. 

Nas palavras de Leonardo Boff e Clodovis Boff: “Toda verdadeira teologia 

nasce de uma espiritualidade, vale dizer, de um encontro forte com Deus dentro da 

história. A teologia da libertação encontra seu nascedouro na fé confrontada com a 

injustiça feita aos pobres”15. 

Ou ainda, na formulação de Gustavo Gutiérrez: “No ponto de partida de toda 

teologia encontra-se o ato de fé. Não, porém, como simples adesão intelectual à 

mensagem, e sim como acolhida vital do dom da Palavra escutada na comunidade 

eclesial, como encontro com o Senhor, como amor ao irmão. Trata-se da existência 

considerada em sua totalidade. Acolher a Palavra, fazê-la vida, gesto concreto, está no 

início de qualquer compreensão da fé”; “O caminho para ser cristão é o fundamento 

da direção que se toma para fazer teologia. Por isso pode-se dizer que nossa 

metodologia é nossa espiritualidade (ou seja, um modo de ser cristão). A reflexão 

sobre o mistério de Deus só pode ser feita seguindo os passos de Jesus”16. 

                                                           
13 LIBANIO, João Batista. Teologia da libertação. Op. cit., 103. 
14 Ibidem, 103-116. 
15 BOFF, Leonardo – BOFF, Clodovis. Op. cit., 15. 
16 GUTIÉRREZ, Gustavo. A verdade vos libertará: Confrontos. São Paulo: Loyola, 2000, 20. 
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O que é próprio da TdL é o que se convencionou chamar “experiência de Deus 

no pobre” ou “opção pelos pobres” no sentido amplo da palavra (pobre, oprimido, 

marginalizado, excluído  etc). E isso, precisamente, constitui o núcleo da experiência 

judaico-cristã de Deus que, segundo a Escritura, aparece sempre como Deus dos 

pobres e oprimidos. É o que há de mais religioso, sagrado, espiritual, transcendente 

etc. 

Não por acaso, Jesus resume toda a Lei no amor a Deus e ao próximo (Mt 22, 

34-40) ou simplesmente no amor ao próximo (Jo 15, 12) que, segundo a Escritura, é o 

critério de amor a Deus (1 Jo 4, 20), a condição e o critério para herdar a vida eterna 

(Lc 10, 25-37) ou para participar do banquete escatológico (cf. Mt 25, 31-46). Por 

mais que queira e se deva universalizar o amor cristão, não se pode negar na práxis 

messiânica de Jesus a centralidade e prioridade dada aos caídos à beira do caminho: 

pobres, enfermos, pecadores públicos, “possessos”, marginalizados (mulheres, 

crianças, estrangeiros) etc. 

E não por acaso, o papa Francisco afirma de modo claro, contundente e 

taxativo: “Não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem esta 

mensagem claríssima. Hoje e sempre, ‘os pobres são os destinatários privilegiados do 

Evangelho’, e a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do Reino que Jesus 

veio trazer. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre 

nossa fé e os pobres” (EG, 48). Ficar “surdo” ao clamor dos pobres, “coloca-nos fora 

da vontade do Pai e do seu projeto”; “a falta de solidariedade, nas suas necessidades, 

influi diretamente sobre nossa relação com Deus” (EG, 187). A opção pelos pobres 

pertence, portanto, ao coração do Evangelho de Jesus e, enquanto tal, ela é 

constitutiva (e não meramente consecutiva e opcional!) da fé cristã. 

É nessa Tradição que vem da experiência de Deus em Israel que, para os 

cristãos, atinge sua plenitude em Jesus Cristo e que, de modo mais ou menos intenso 

e fiel, prolonga-se na história da Igreja que se situa a TdL. Dito de modo claro e 

direto: A TdL se situa na Tradição de Jesus de Nazaré, suscitada, animada, 

sustentada e conduzida pelo Espírito Santo (que é o Espírito de Jesus de Nazaré!); 

Tradição nem sempre conservada de modo fiel pelo conjunto da Igreja, 

particularmente por suas lideranças; Tradição que extrapola os limites imediatos e 

visíveis da comunidade eclesial; Tradição que se mantém muitas vezes em conflito 

mais ou menos direto e intenso com comunidades eclesiais e, sobretudo, com alguns 

ministros ordenados; mas Tradição que nunca se perdeu completamente no conjunto 
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da Igreja17. 

Aqui está o caráter e a força espiritual-eclesial da TdL. É teologia cristã no 

sentido mais autêntico e profundo da palavra: Teologia feita no seguimento de Jesus, 

na Tradição de Jesus; Teologia da Boa Notícia do Reinado de Deus; Teologia da Igreja 

de Jesus. Que tenha limites, que precise ser melhor desenvolvida e elaborada em 

nada compromete sua espiritualidade e eclesialidade fundamentais. 

Mas alguém poderia reagir e perguntar: E o magistério da Igreja? E as críticas 

feitas pelo magistério, particularmente da Igreja de Roma? Sobre isto diremos quatro 

coisas. Em primeiro lugar, a TdL, como qualquer teologia, não é perfeita nem 

absoluta nem está pronta; pode e deve ser melhorada, aprofundada e reelaborada; 

deve acolher e enfrentar teórica e teologicamente as críticas feitas;  mas, como bem 

afirma o cardeal Müller, suas “grandes intuições” estão fora de questão18. Em 

segundo lugar, a TdL está amplamente respaldada pelo magistério da Igreja, não 

obstante reservas, críticas e advertências em alguns pontos em alguns teólogos por 

parte de alguns bispos. Além do envolvimento direto de muitos bispos nesse 

movimento teológico-pastoral, de sua sintonia com as conferencias de Medellin e 

Puebla e com documentos de várias conferências episcopais, ela nunca foi 

taxativamente condenada, nem no auge dos conflitos com Roma19. Em terceiro lugar, 

é bom recordar que os últimos papas, inclusive Bento XVI, afirmaram claramente a 

centralidade da opção pelos pobres na revelação e na fé cristãs. Por fim, vale lembrar 

que a Igreja não se reduz ao magistério20, que o magistério “não está acima da 

                                                           
17 Cf. COMBLIN, José. A profecia na Igreja. São Paulo: Paulus, 2008; IDEM. O Espírito Santo e a 
Tradição de Jesus. Obra Póstuma. São Bernardo do Campo: Nhanduti, 2012. 
18 Cf. MÜLLER, Gerhard Ludwig. “A controvérsia em torno da teologia da libertação”. In: MÜLLER, 
Gerhard Ludwig – GUTIÉRREZ, Gustavo. Op. cit., 109. 
19 Vale recordar, aqui, a afirmação do papa João Paulo II em carta enviado à CNBB (09/04/1986) no 
auge dos conflitos: “Na medida em que se empenha por encontrar aquelas respostas justas – 
penetradas de compreensão para com a rica da Igreja neste País, tão eficazes e construtivas quanto 
possível e aos mesmo tempo consoantes com os ensinamentos do Evangelho, da Tradição viva e do 
perene Magistério da Igreja – estamos convencidos, nós e os senhores, de que a Teologia da Libertação 
é não só oportuna, mas útil e necessária”. E o cardeal Müller lembra que “a teologia da libertação é 
totalmente rejeitada somente por poucos teólogos, à parte aqueles que na sociedade, no Estado e, em 
parte também na Igreja, temem por seus privilégios. Do lado magisterial e doutrinal, apenas alguns 
elementos teóricos isolados encontram uma avaliação crítica, ou seja, exigem-se, em alguns pontos, 
ulteriores diferenciações” (MÜLLER, Gerhard Ludwig. “A controvérsia em torno da teologia da 
libertação”. In: MÜLLER, Gerhard Ludwig – GUTIÉRREZ, Gustavo. Op. cit., 104). 
20 Em sua obra clássica O novo povo de Deus, Ratzinger criticava o que chamou “teologia de encíclica”, 
“um tipo de teologia que se restringia cada vez mais a escutar e a analisar as declarações e os 
documentos papais” (RATZINGER, Joseph. O novo povo de Deus. São Paulo: Paulinas, 1974, 267). 
Frente a essa teologia, diz ele, o Concílio voltou a considerar “todas as fontes” da teologia e “mostrou 
também que a teologia não deve considerar todas as fontes apenas através do filtro da interpretação do 
magistério dos últimos cem anos, mas que as deve ler e procurar compreendê-las como são em si 
mesmas. O Concílio expressou, inclusive, o desejo de não dar atenção apenas à tradição católica, como 
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Palavra de Deus, mas seu serviço” (DV 10) e não está isento de equívocos, desvios e 

do chamado à conversão e que a teologia tem também uma função crítica com relação 

ao magistério21. 

 

III Assunto da TDL 

 

 A discussão sobre o assunto da TdL é fundamental e necessária. Fundamental, 

porque explicita o que é próprio dessa teologia e determina em boa medida seu 

método ou o caminho que deve percorrer no desenvolvimento e na elaboração de 

uma teoria teológica. Necessária, tanto pela razão mais fundamental acima indicada, 

quanto pela divergência e confusão em torno do seu assunto. 

 Desde o início, há na Igreja em geral e entre os próprios teólogos da libertação 

uma divergência e tensão acerca do assunto da TdL. Existem basicamente duas 

posições. Uma posição aparece na obra clássica de Gustavo Gutiérrez e é defendida 

pela maioria dos teólogos da Libertação: a TdL propõe “não tanto um novo tema para 

a reflexão quanto uma nova maneira de fazer teologia”22. Mais que um tema 

específico, a libertação é tomada, aqui, como um horizonte ou uma perspectiva para o 

desenvolvimento da teologia em sua totalidade23. A outra posição, mais dominante no 

imaginário eclesial e social, foi formulada e defendida, sobretudo, por Clodovis Boff. 

A TdL é entendida, aqui, como uma “teologia do político” ou das questões sociais e, 

neste sentido, uma teologia parcial (não global) ou um momento ou parte da 

teologia24. 

                                                                                                                                                                                     

de estudar também seriamente o desenvolvimento da teologia de outras Igrejas e de outras 
denominações cristãs” (Ibidem). 
21 A problemática das relações entre Teologia e Magistério foi abordada pela pontifícia Comissão 
Teológica Internacional no documento aprovado na sessão plenária de 1975 (Cf. COMISSÃO 
TEOLÓGICA INTERNACIONAL. “As relações entre Magistério Eclesiástico e Teologia”. REB 144 
(1976) 947-959). O tema reaparece no contexto mais amplo da discussão sobre o estatuto da teologia 
católica no documento aprovado na sessão plenária de 2011 (Cf. COMISSÃO TEOLÓGICA 
INTERNACIONAL. Teologia hoje: perspectivas, princípios e critérios. São Paulo: Paulinas, 2013). 
22 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da libertação. Op. cit., 73. 
23 Cf. SCANNONE, Juan Carlos. Teología de la liberación y praxis popular. Salamanca: Sígueme, 
1976, 18; SEGUNDO, Juan Luis. Libertação da teologia. São Paulo: Loyola, 1978, 5, nota 1; 
ELLACURÍA, Ignacio. “Teología de la liberación frente al cambio socio-histórico en América Latina”, 
in Escritos Teológico I. San Salvador: UCA, 313-345, aqui 315; BOFF, Leonardo. Teologia do cativeiro 
e da libertação. Petrópolis: Vozes, 1983, 27, 50, 54. 
24 Cf. BOFF, Clodovis. Teologia e prática. Op. cit.; IDEM. Teoria do Método Teológico. Op. cit., 17s, 
637s; IDEM. “Como vejo a teologia latino-americana trinta anos depois”. In: SUSIN, Luiz Carlos. O 
mar se abriu. Op. cit., 79-95, aqui 89-92; IDEM. “Retorno à arché da teologia”. In: SUSIN, Luis Carlos 
(org.). Sarça ardente. Teologia na América Latina: prospectivas. São Paulo: Paulinas, 2000, 145-187, 
aqui 180ss; IDEM. “Teología”, in TAMAYO-ACOSTA, Juan José. Nuevo diccionario de teología. 
Madrid: Trotta, 2005, 866-870, aqui 867s. 
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 É claro que se a TdL fosse uma teologia do político ou das questões sociais, ela 

trataria apenas de um aspecto da revelação e da fé, por mais fundamental e 

determinante que seja, e pressuporia, de alguma forma, elaborações teológicas 

desenvolvidas não necessariamente a partir dos pobres/oprimidos e em vista de sua 

libertação – não se deve esquecer que boa parte da teologia foi feita ou acabou 

servindo para justificar as mais diversas formas de opressão e dominação... A posição 

de Clodovis Boff, embora não dê conta da teologia efetivamente desenvolvida 

(assuntos e temas tratados) e não responda satisfatoriamente a problemática da 

teologia pressuposta (dominação X libertação), é coerente com sua concepção da TdL 

(teologia do político) e do seu método (mediações sócio-analítica, hermenêutica e 

práxica). 

 Acontece que, por mais relevância e centralidade que as questões sociais e 

políticas tenham nas diversas teologias da libertação, estas teologias nunca se 

reduziram a tratar de questões sociais e políticas. Trataram e tratam dos mais 

diferentes assuntos e temas: cristologia, trindade, pneumatologia, espiritualidade, 

eclesiologia, pastoral, liturgia, sacramentos etc. e (de modo especial) questões sociais, 

políticas, culturais, de gênero, sexuais, étnico-raciais, ecológicas, religiosas e inter-

religiosas etc. E o fazem a partir dos pobres e oprimidos em suas lutas por libertação. 

Neste sentido, deve-se afirmar que a TdL não é meramente uma “teologia do 

político” ou das questões sociais, como pretende e propõe Clodovis Boff. Por mais 

relevância e prioridade que dê a estas questões, a TdL é inteligência da fé em sua 

totalidade a partir dos pobres/oprimidos e em vista de sua libertação. E nisso está em 

perfeita sintonia com revelação e a fé bíblicas que funcionam na comunidade eclesial 

como cânon/regra/norma da fé vivida e pensada. 

O assunto da TdL é, portanto, a fé em sua totalidade, isto é, a comunhão com 

Deus ou a vida em sua totalidade vivida em e segundo Deus, tal como se revelou na 

história de Israel e, definitivamente, na práxis de Jesus de Nazaré. Ela trata de todos 

os temas ou assuntos (totalidade) e o faz na tradição de Jesus de Nazaré que tem nos 

pobres e oprimidos sua medida e seu critério históricos (especificidade). 

Se quisermos um conceito que dê conta ao mesmo tempo de seu caráter 

englobante ou totalizante e de sua especificidade práxico-teórica, poderíamos falar de 

uma teologia da “história da salvação” ou do “reinado de Deus”25. Ambos os conceitos 

                                                           
25 Cf. AQUINO JÙNIOR, Francisco de. “O reinado de Deus como assunto da teologia cristã”. REB 281 
(2011) 47-68. 
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se referem à vida humana em sua totalidade vivida em comunhão com Deus e de 

acordo com seus desígnios (Deus – Povo); ambos os conceitos têm uma dimensão 

histórica constitutiva que se materializa e se mensura na justiça aos pobres e 

oprimidos, como práxis libertadora (libertação); ambos os conceitos têm uma 

dimensão escatológica fundamental que mantem a vida e a história humanas sempre 

abertas, inclusive para além de si mesmas (transcendência). 

O que distingue, aqui, as teologias da libertação de outras teologias não é um 

tema específico (pobre, mulher, negro, índio, ecologia, libertação etc.), mas o modo 

de tratamento de qualquer tema (abordagem histórico-libertadora). Tudo é pensado a 

partir e em vista da salvação ou do reinado de Deus que tem nos pobres e oprimidos 

sua medida e seu critério histórico-escatológicos. E isso tem enormes implicações e 

consequências epistemológicas, como veremos a seguir. Curiosamente, essa é a 

perspectiva bíblica, mas que acabou perdendo relevância e densidade teórico-

teológicas no contexto de um processo de constantinização da Igreja (aliança com 

impérios e poderes) e de uma tradição de pensamento idealista e universalista em 

que até a historicidade da salvação é idealizada e a parcialidade de Deus pelos pobres 

é universalizada (pensamento greco-ocidental). 

 

IV Interesse e orientação práxicos da TDL 

 

 Embora com concepções distintas da práxis e de seu vínculo com a teoria, os 

teólogos da libertação sempre entenderam a TdL como uma teologia da práxis: “um 

momento do processo por meio do qual o mundo é transformado” (Gustavo 

Gutierrez)26; uma espécie de praxeologia da libertação (Hugo Assmann)27; “momento 

consciente e reflexo da práxis eclesial” (Ignacio Ellacuría)28; “teologia do político e 

suas mediações” (Clodovis Boff)29; “intelectus amoris” (Jon Sobrino)30, entre outros. 

Todas as teologias da libertação (feminista, negra, indígena, ecológica, religiosa e 

inter-religiosa, gay etc.) estão vinculadas a processos históricos de libertação. 

                                                           
26 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da libertação. Op. cit., 74. 
27 Cf. ASSMANN, Hugo. Teología desde la praxis de la liberación.  Ensayo teológico desde la América 
dependiente. Salamanca: Sígueme, 1973, 62-65. 
28 Cf. ELLACURÍA, Ignacio. “La teología como momento ideológico de la praxis eclesial”. In: Escritos 
Teológicos I. San Salvador: UCA, 2000, 163-185. 
29 Cf. BOFF, Clodovis. Teologia e prática. Op. cit. 
30 Cf. SOBRINO, Jon. El principio-misericordia: bajar de la cruz a los pueblos crucificados. Santander: 
Sal Térrae, 1992, 47-80. 



200 | Cordeiro de Deus: Festschrift  em homenagem a Luiz Carlos Susin 

Essa referência fundamental à práxis diz respeito antes de tudo à ação 

pastoral-evangelizadora da Igreja, particularmente em sua dimensão socio-

libertadora ligada às lutas e aos movimentos populares31. Mas ela tem também 

muitas implicações e consequências epistemológicas que não são fáceis de captar e 

que entram em conflito com a concepção hegemônica de saber desenvolvida ao longo 

da tradição ocidental, marcada por um dualismo mais ou menos radical e 

maniqueísta entre sentido e inteligência e por uma concepção idealista do saber. 

 Gustavo Gutiérrez intuiu e até esboçou essa problemática epistemológica da 

teologia em sua respectividade com a práxis32. Mas Ignacio Ellacuría parece ser o 

teólogo que desenvolveu e formulou essa problemática do modo mais amplo e 

consequente entre os teólogos da libertação33. E o fez tomando como referencial 

teórico a teoria da inteligência de Xavier Zubiri: Inteligência sentiente34. 

 Diferentemente de outros modos de fazer teologia, cuja preocupação e 

orientação fundamentais residem na busca e “compreensão do sentido” das 

afirmações dogmáticas ou da positividade da fé (interpretação), diz Ellacuría, a 

preocupação e orientação fundamentais da TdL residem na realização histórica da 

salvação, isto é, na “transformação da realidade e, nela, a transformação da pessoa” 

(práxis). Frente a teologias predominantemente “intelectualistas”, centradas nas 

ideias, no diálogo cultural, na lógica discursiva etc, a TdL é uma teologia 

predominantemente “realista” e práxica, centrada na realidade que procura inteligir 

(e não na ideia ou conceito dessa realidade) e em sua realização histórica, isto é, na 

busca de mediações concretas de sua efetivação (e não apenas na busca de seu 

sentido)35. Certamente, interessa à TdL o sentido das afirmações teológicas, mas em 

função de sua realização histórica, como um momento do processo de realização da 

salvação. 

 Essa afirmação do primado da práxis sobre o sentido não é uma afirmação 

                                                           
31 Cf. GUTIÉRREZ, Gustavo. A verdade vos libertará. Op. cit., 27-32; IDEM. “A teologia, um função 
eclesial”. In: A densidade do presente. São Paulo: Loyola, 2008, 29-40. 
32 Cf. GUTIÉRREZ, Gustavo. “Teologia: Reflexão crítica”. In: Teologia da libertação. Op. cit., 57-74; 
IDEM. “Verdade e teologia”. In: A verdade vos libertará. Op. cit., 107-128. 
33 Cf. ELLACURÍA, Ignacio. “La teología como momento ideológico de la praxis eclesial”. In: Escritos 
Teológicos I. San Salvador: UCA, 2000, 163-185.; IDEM. “Hacia una fundamentación del método 
teológico latinoamericano”. In: Op. cit., 187-218; IDEM. “Relación teoría y praxis en la teología de la 
liberación”. In. Op. cit., 235-245; AQUINO JÚNIOR, Francisco de. A teologia como intelecção do 
reinado de Deus. Op. cit., 213-264; IDEM. “O caráter práxico da teologia: abordagem epistemológica”. 
Perspectiva Teológica 119 (2011) 83-102. 
34 Cf. ZUBIRI, Xavier. Inteligência e realidade. São Paulo: É Realizações, 2011; IDEM. Inteligência e 
logos. São Paulo: É Realizações, 2011; IDEM. Inteligência e razão. São Paulo: É Realizações, 2011. 
35 Cf. ELLACURÍA, Ignacio. “Hacia una fundamentación del método teológico latinoamericano”. In: 
Op. cit., 200. 
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gratuita feita em função de algum ativismo pastoral ou político e em prejuízo da 

atividade estritamente teórica. Ela está fundamentada na análise da própria 

intelecção humana. Ao contrário do que se costuma pensar, a intelecção não é 

primariamente especulação (teórica), mas um modo de enfrentamento (práxico) e 

não consiste formalmente em “compreensão de sentido”, mas em “apreensão de 

realidade”36. É claro que todas as coisas, enquanto apreendidas intelectivamente, 

adquirem algum sentido na vida humana que é preciso explicitar. Mas o sentido, 

enquanto sentido da coisa apreendida, está fundado na coisa mesma e sua 

interpretação pressupõe sua apreensão. De modo que, primária e formalmente, a 

intelecção consiste em “apreender a realidade” e em “enfrentar-se com ela” como 

“realidade”37. 

 A mesma intuição foi formulada numa linguagem mais teológica e coloquial 

por Jon Sobrino em sua compreensão da teologia como Intellectus amoris, isto é, 

como inteligência da realização do amor histórico pelos pobres que nos torna afins à 

realidade de Deus38. Está esboçada no último documento da Comissão Teológica 

Internacional sobre o estatuto da teologia católica a partir da tríade fé-esperança-

caridade39. E aparece de alguma forma, em perspectiva e linguagem pastorais, na 

Exortação Apostólica do papa Francisco A alegria do Evangelho na tese de que “a 

realidade é mais importante que a ideia” (EG 231ss)40. Sem falar de sua profunda 

                                                           
36 Cf. Ibidem, 202-211. 
37 Cf. Ibidem, 207s. 
38 Cf. SOBRINO, Jon. “Teologia num mundo sofredor. A teologia da libertação como ‘intellectus 
amoris’”. In: O princípio misericórdia: descer da cruz os povos crucificados. Petrópolis: Vozes, 1994, 
47-80, aqui 71-76. Se, “como foi repetido à saciedade, a revelação de Deus não consiste formalmente 
na comunicação de verdades plurais acerca de si mesmo, mas na doação de sua própria realidade e, 
correlativamente, a resposta a essa revelação não consiste primariamente na aceitação de verdades – e 
sua ulterior compreensão e aprofundamento –, mas na acolhida real desse Deus, tornando 
historicamente real a realidade transcendente desse Deus” (Ibidem, 73), “não se vê porque a teologia 
tenha de ser compreendida só como intellectus fidei [explicação e aprofundamento dos conteúdos 
positivos da fé] nem, menos ainda, ser reduzida a isso. Não se vê porque a atividade teológica, mais 
uma entre as atividades cristãs, não deva dar prioridade ao que caracteriza a revelação e a fé cristã: o 
amor” (Ibidem, 74). “Por isso queremos propor que a teologia, enquanto intellectus, compreenda a si 
mesma a partir da totalidade da tríade fé-esperança-amor, e que, dentro dela, dê prioridade ao amor” 
(Ibidem, 74). 
39 “Em razão da estreita relação entre fé, esperança e amor, pode-se afirmar que a teologia é também 
[além de fides quaerens intellectum] spes quaerens intellectum (cf. 1 Pd 3, 15) e caritas quarens 
intellectum. Este último aspecto recebe relevo particular no cristianismo do Oriente: como a teologia 
explica o mistério de Cristo, que é a revelação do amor de Deus (cf. Jo 3, 16), ela é o amor de Deus 
escrito em palavras” (COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL. Teologia hoje: perspectivas, 
princípios e critérios. Op. cit., Nº 19, nota 27). 
40 Entre a ideia e a realidade “deve estabelecer-se um diálogo constante, evitando que a ideia acabe por 
separar-se da realidade. É perigoso viver no reino só da palavra, da imagem, do sofisma [...] a 
realidade é superior à ideia. Isto supõe evitar várias forma de ocultar a realidade” (EG 231). “A ideia – 
as elaborações conceituais – está ao serviço da captação, compreensão e condução da realidade. A 
idéia desligada da realidade dá origem a idealismos e nominalismos ineficazes que, no máximo, 
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sintonia com a epistemologia bíblica41, segundo a qual, conhecer a Deus, por 

exemplo, é viver em comunhão com ele, realizar sua vontade (Jr 22, 16; 1 Jo 2, 4ss; 4, 

8). 

Levar a sério esse caráter fundamentalmente práxico da teologia tem enormes 

consequências para o fazer teológico, para o produto teológico e para a fecundidade e 

eficácia pastorais da teologia. É que o interesse e a orientação fundamentais de uma 

teologia qualquer determina decisivamente seu processo, seu resultado e sua 

utilidade. “Se a teologia partisse, por exemplo, da pergunta pelo sentido da vida, o 

diálogo cultural entre as distintas cosmovisões se situaria no primeiro plano de 

interesse, enquanto se relegariam outros problemas humanos a um segundo plano ou 

se excluiria do plano da teologia”. Se, ao invés, ela parte de um interesse e de uma 

orientação práxicos, o acento cai na problemática das possibilidades ou das 

mediações de sua realização histórica.  “A eleição adequada do ponto de partida 

[entendido como interesse ou orientação fundamentais] da teologia pode determinar 

decisivamente a formulação da mensagem que o cristianismo quer transmitir a uma 

humanidade atravessada por enormes conflitos”42. 

 

V Lugar social da TDL 

 

 A discussão sobre a problemática e a determinação do lugar social da teologia é 

relativamente recente e foi desenvolvida, sobretudo, no seio da teologia da libertação 

em seus mais diversos enfoques e em suas mais diversas formulações43. Desde o 

                                                                                                                                                                                     

classificam ou definem, mas não empenham. O que empenha é a realidade iluminada pelo raciocínio. 
É preciso passar do nominalismo formal à objetividade harmoniosa” (EG 232). “A realidade é superior 
à ideia. Este critério está ligado à encarnação da palavra e ao seu cumprimento” (EG 233). 
41 Cf. ZIMMERMANN, Heinrich. “Conhecimento”. In: BAUER, Johannes. Dicionário de teologia 
bíblica. V.I. São Paulo: Loyola, 1988, 204-210; ZIENER, Georg. “Palavra”. In: Ibidem, 794-798; 
CORBAN, Jean – VANHOYE, Albert. “Conhecer”. In: LEÓN-DUFOUR, Xavier. Vocabulário de 
teologia bíblica. Petrópolis: Vozes, 1972, 165-169; BOFF, Clodovis. Teoria do método teológico. Op. 
cit., 188-192. 
42 GONZÁLEZ, Antonio. “La vigência del ‘método teológico’ en la teologia de la liberación”. Sal Terrae 
983 (1995) 667-675, aqui 669. 
43 Cf. BOFF, Leonardo. Jesus Cristo libertador: ensaio de cristologia crítica para o nosso tempo. 
Petrópolis: Vozes, 1991, 15-37; IDEM. A fé na periferia do mundo. Petrópolis: Vozes, 1991; IDEM. Do 
lugar do pobre. Petrópolis: Vozes, 1997; BOFF, Clodovis. Teoria e prática. Op. cit., 281-303; 
ELLACURIA, Ignácio. “Los pobres, ‘lugar teológico’ en América Latina”. In: Escritos Teológicos I. Op. 
cit., 139-161; IDEM. “La Iglesia que nace del pueblo por el Espíritu”. Escritos Teológicos II. Op. cit., 
343-355; IDEM. “El auténtico lugar social de la Iglesia”. In: Escritos Teológicos II. Op. cit., 439-451; 
SOBRINO, Jon. Jesus, O Libertador: a história de Jesus de Nazaré. Petrópolis: Vozes, 1996, 42-61; 
SUSIN, Luis Carlos. “O privilégio e o perigo do ‘lugar teológico’ dos pobres na Igreja”. In: VIGIL, José 
Maria (Org.). Descer da cruz os pobres: cristologia da libertação. São Paulo: Paulinas, 2007, 322-329; 
IDEM. “Os pobres como ‘lugar teológico’: uma questão hermenêutica crucial de nosso tempo”. In: 
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princípio, os/as teólogos/as da libertação se deram conta tanto da importância do 

lugar social no fazer teológico, quanto do fato de o mundo dos pobres e oprimidos 

constituir o lugar social fundamental da revelação, da fé e da teologia cristãs. Para o 

primeiro aspecto (importância do lugar social no fazer teológico) foi decisivo o 

contato com as lutas populares e com as ciências sociais, históricas, antropológicas, 

hermenêuticas etc. Já o segundo aspecto (mundo dos pobres e oprimidos como lugar 

social da teologia) se deu fundamentalmente através da teologia bíblica e de sua 

função canônica no conjunto da teologia. Progressivamente, eles/elas foram se 

confrontando com essa problemática do lugar social da teologia. Seja explicitando 

com a ajuda das ciências sócio-históricas o lugar ou os lugares que ela vem ocupando 

ao longo da histórica; seja determinando teologicamente o lugar que ela deve ocupar. 

Duas tarefas distintas, mas que se implicam e se remetem mutuamente. 

 Por um lado, é preciso se confrontar criticamente com a história da teologia, 

explicitando o lugar social que ela vem ocupando. E, aqui, é fundamental a pergunta 

do “para que e para quem” da teologia, isto é, a pergunta do “a quem serve” e “para 

que, de fato, serve” uma determinada teologia44. Não se trata de julgar o passado com 

critérios atuais, até porque essa tarefa abrange também as mais diversas teologias 

produzidas no presente. Trata-se, simplesmente, do esforço de identificar o lugar 

social das diversas teologias (passadas e presentes) com as quais nos confrontamos. E 

por uma dupla razão. Primeiro, por uma questão de criticidade e lucidez teóricas. Se 

toda teologia se produz sempre a partir de e em referência a um determinado lugar 

social, é importante e necessário identificar esse lugar social para que ela possa ser 

melhor compreendida em suas afirmações, em seus objetivos e em suas mediações 

prático-teóricas. Segundo, por uma razão estritamente teológica: analisar sua 

legitimidade e seu fundamento teológicos. É que a história da Igreja e, 

concretamente, a história da teologia não pode ser reduzida a um elenco de 

acontecimentos, autores e teorias. O teológico de uma abordagem da história da 

igreja e, nela, da história da teologia consiste na análise e interpretação desses 

acontecimentos, autores e teorias a partir e em vista da salvação ou da realização do 

                                                                                                                                                                                     

SOTER (Org.). Deus e vida: desafios, alternativas e o futuro da América Latina e do Caribe. São Paulo: 
Paulinas, 151-180; AQUINO JÚNIOR, Francisco. A teologia como intelecção do reinado de Deus. Op. 
cit., 265-318; IDEM. “Sobre o conceito ‘lugar teológico’”. REB 278 (2010) 451-453; IDEM. “Lugar 
social da teologia”. Perspectiva Teológica. 125 (2013) 127-145. 
44 ELLACURIA, Ignácio. “Hacia una fundamentación del método teológico latinoamericano”. In: 
Escritos Teológicos I. Op. cit., 187-218, aqui 214. 
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reinado de Deus45. E para isto não basta identificar o lugar social de uma teologia 

qualquer. É preciso confrontá-lo com o lugar social da história da salvação, tal como 

se deu em Israel e, particularmente, na práxis de Jesus Cristo. 

 Por outro lado, é preciso determinar o lugar social que a teologia deve ocupar. 

Essa tarefa é necessária, tanto para se poder levar a cabo uma abordagem teológica 

da história da Igreja e, nela, da história da teologia, como vimos, quanto para se 

desenvolver uma teologia autenticamente cristã. Mas se a identificação do lugar 

social de uma teologia qualquer se faz, sobretudo, com a ajuda as ciências sócio-

históricas e sua “suspeita ideológica” (a quem ou a que interesses sociais servem de 

fato), a determinação de seu lugar social é uma tarefa estritamente teológica (a quem 

ou a que interesses devem servir). Feita a partir de e em referência ao acontecimento 

histórico que funciona como fundamento, “cânon” e critério tanto para a práxis 

eclesial, quanto para seu momento mais propriamente intelectivo, isto é, a teologia: a 

história de Israel e, nela, a práxis de Jesus Cristo. É a partir daqui que se pode e se 

deve justificar ou criticar teologicamente o lugar social de uma teologia qualquer – do 

passado ou do presente; de um determinado teólogo ou do magistério episcopal. É a 

partir daqui que se evita o relativismo teológico, na medida em que a discussão do 

lugar social da teologia é feita a partir de um critério objetivo e, ademais, 

historicamente verificável, para além de todo subjetivismo e de todo idealismo. E é a 

partir daqui que a teologia deixa de ser instrumento ideológico das mais diversas 

formas de opressão e dominação e exerce de modo consequente a função profética 

que lhe compete na sociedade, enquanto momento consciente e reflexo da salvação 

ou do reinado de Deus neste mundo. 

 A problemática do lugar social da teologia é, certamente, o aspecto mais 

complexo e mais conflitivo, mas também o mais bíblico, mais profético e mais eficaz 

da TdL  É mais complexo e mais conflito porque toca em interesses bem concretos e 

desmascara a instrumentalização ideológica da teológica – não se deve esquecer que a 

teologia foi e continua sendo usada para legitimar as mais diferentes formas de 

injustiça (econômica, social, política, cultural, étnico-racial, religiosa, gênero, sexual, 

ecológica etc.). É mais bíblico porque recupera a característica mais marcante da ação 

de Deus e da relação com ele na história de Israel e na práxis de Jesus de Nazaré: o 

direito e a justiça aos pobres e oprimidos. Mais profética e mais eficaz porque se 

confronta com situações históricas concretas atuais de injustiça e opressão e favorece 

                                                           
45 Cf. IDEM. “Iglesia y realidad histórica”. In: Escritos Teológicos II. Op. cit, 501-515. 
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teórica e praticamente processos históricos concretos atuais de libertação. 

 A objeção mais comum a essa discussão na TdL é que ela comprometeria a 

universalidade da salvação. O curioso, aqui, é que normalmente quem faz esse tipo de 

objeção, o faz, explicita ou implicitamente, a partir e em função das classes ou dos 

setores dominantes da sociedade; o que mais uma vez revela como toda teologia, 

consciente ou inconscientemente, é feita a partir de algum lugar social. Não existe 

teologia socialmente neutra. De uma forma ou de outra, termina favorecendo 

determinados interesses sociais e desfavorecendo outros interesses sociais. Em todo 

caso, convém recordar que o lugar social da teologia está determinado pelo lugar 

social da revelação e fé que, de acordo com a Sagrada Escritura, não é outro senão os 

pobres e oprimidos e seus processos de libertação; e que esse lugar social dos pobres 

e oprimidos não compromete a universalidade da salvação, mas apenas determina o 

“a partir de onde” (pobres e oprimidos) e o “como” (processos de libertação) de sua 

realização história: é para todos (universalidade), mas se realiza a partir dos pobres e 

oprimidos e seus processos de libertação (parcialidade). 

 

VI – Alguns desafios atuais 

 

 A modo de conclusão, gostaríamos de indicar alguns desafios atuais para a 

TdL. E desafios que dizem respeito a seu estatuto teórico-teológico. Embora não 

tenhamos condição de desenvolvê-los aqui, consideramos importante ao menos 

indica-los e minimamente formulá-los como tarefa a ser desenvolvida no contexto 

atual de retomada e reelaboração da TdL e de seus pressupostos epistemológicos. 

 

 1 Tradição de Jesus de Nazaré 

 

 Conforme indicamos anteriormente, toda teologia está constitutivamente 

vinculada a uma determinada experiência de Deus na história; desenvolve-se como 

inteligência dessa experiência concreta de Deus que é sua fonte, sua força e seu vigor 

constantes. A TdL nasceu e se desenvolveu no seio de comunidades cristãs de 

tradição ocidental, embora tenha extrapolado essas fronteiras culturais e religiosas e 

se desenvolva hoje também no seio de comunidade indígenas, afro-americanas, 

mulçumanas, judaicas, budistas etc. Mas, por mais comunhão que haja entre as 

diversas TdLs, cada uma dessas teologias está marcada (possibilitada, condicionada, 
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determinada...) pela Tradição em que se insere. Desentender-se dessa tradição, é 

desentender-se de sua fonte e renunciar a sua vocação de inteligência da fé. 

 Certamente, a Tradição é um processo histórico, dinâmico, criativo, interativo 

e, por isso mesmo, as diversas tradições religiosas podem interagir e crescer umas 

com as outras. Mas isso não pode implicar na negação ou ruptura com a própria 

tradição nem muito menos na tentação idealista de criar artificialmente uma super-

tradição (uma espécie de “esperanto” religioso/teológico) que paira por cimas das 

tradições concretas – as únicas que existem de fato. Que as tradições possam ser 

alargadas, que possam adquirir novas configurações históricas, que possam crescer e 

se enriquecer na interação com outras tradições não pode implicar em sua negação e 

destruição. 

 Nós nos situamos na Tradição de Jesus de Nazaré e é a partir dela e nela que 

encontramos pessoas e comunidades ligadas a outras tradições e com elas 

interagimos. O que nos caracteriza é o seguimento de Jesus, dinamizado pelo amor 

fraterno e pela justiça aos pobres e oprimidos deste mundo. Esse estilo de vida, que 

pode levar ao martírio, é o grande dom que recebemos de Jesus e é o que temos a 

oferecer ao mundo – um estilo de vida que embora seja próprio, não é exclusivo do 

cristianismo... A teologia cristã nada mais é que inteligência desse estilo de vida que 

nos torna afins com Deus... 

 Manter a fidelidade à Tradição de Jesus em interação com outras tradições 

religiosas e com a sociedade em geral – sempre a partir e na perspectiva do amor 

fraterno e da justiça aos pobres e oprimidos, sinal do reinado de Deus neste mundo – 

é um desafio fundamental para a TdL. 

  

2 Complexidade do horizonte e dos processos de libertação 

 

Sem dúvida nenhuma, libertação é a característica mais própria e peculiar do 

movimento teológico-pastoral conhecido como TdL. O nome não é por acaso. E, como 

vimos, diz respeito tanto à práxis socio-eclesial quanto à teoria teológica. Por isso foi 

compreendida e desenvolvida simultaneamente como “teologia da libertação” 

(Gutiérrez) e como “libertação da teologia” (Segundo). É um nível de complexidade 

que diz respeito à práxis e à teoria, bem como à relação teoria-práxis. 

Mas além da problemática teoria-práxis, a complexidade da libertação diz 

respeito às diversas formas de opressão e, consequentemente, aos diversos processos 
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de libertação em sua especificidade e em sua unidade radical. Nos anos 70 e 80 a 

discussão estava centrada nas questões sociais, políticas e econômicas. A ponto da 

TdL ser acusada de reduzir tudo a politica e/ou economia. A partir dos anos 80 e, 

sobretudo, nos anos 90 foram emergindo e se impondo as questões de gênero, étnico-

raciais, ecológicas, inter-religiosas e, mais recentemente, as questões ligadas á 

diversidade sexual. Neste contexto, mais que de TdL sem mais, tem-se falado das 

diversas TdL: teologia feminista, teologia negra, teologia indígena, teologia ecológica, 

teologia inter-religiosa, teologia gay. A complexidade, aqui, diz respeito à diversidade 

de aspectos ou dimensões da vida humana no que tem de irredutível 

(aspectos/dimensões) e em sua unidade radical (vida humana). E diz respeito 

também à diversidade de mediações teóricas e práticas em cada uma dessas teologias. 

Como não perder de vista a complexidade da vida humana, mesmo quando se 

prioriza um de seus aspectos ou dimensões? Não obstante a irredutibilidade da vida 

humana a nenhuma de suas dimensões, pode-se falar de uma base material que é 

condição para o desenvolvimento das demais dimensões, o que implicaria numa certa 

primariedade ou primazia do econômico na vida humana? Quais as mediações 

teóricas e práticas mais adequadas para o desenvolvimento das diversas TdLs e como 

elas complementam e se condicionam? São algumas questões que precisam ser 

consideradas e desenvolvidas aqui... 

 

 3 Caráter teologal dos processos de libertação 

 

 Um pressuposto fundamental da TdL é que os processos de libertação, 

ademais de processos sociais, políticos, econômicos, culturais, de gênero etc., são 

processos estritamente teologais; processos que dizem respeito, positiva ou 

negativamente, a Deus e sua ação salvífica ou seu reinado na história. Mas esse 

pressuposto não é nada óbvio nem tranquilo na Igreja. 

Não se deve esquecer que a tradição teológica ocidental é marcada por um 

dualismo mais ou menos radical e até maniqueísta que se manifesta de modo 

particular na oposição matéria X espírito e que encontra várias versões ao longo da 

história: humano X divino, graça X liberdade, natural X sobrenatural, imanência X 

transcendência, libertação X salvação. 

É verdade que o Concílio e a teologia (pós)conciliar deram passos significativos 

na superação desse dualismo. Mesmo assim, continuou-se falando de história 
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profana e história sagrada (mesmo Karl Rahner!), de realidades terrestres e missão 

espiritual, de humano e divino, etc. Fato é que isso não é uma questão resolvida e 

superada nem uma questão fácil de ser resolvida e superada, particularmente em 

uma cultura dualista como a nossa, marcada por um modo disjuntivo de pensar (ou, 

ou) e de dizer (A é B) que tende sempre a reduzir a complexidade a um de seus 

aspectos ou dimensões. 

A TdL se insere neste movimento teológico (pós)conciliar e, como reconhece o 

cardeal Müller, contribui enormemente na superação “do dilema dualista entre o 

terreno e o além-túmulo, entre o bem-estar terreno e a salvação eterna”46. Dentro 

dessa tradição conciliar, afirma insistentemente que “a luta pela justiça e pela 

liberdade humanas [...] faz parte [...] da essência da salvação”.  Mas, como reconhece 

Juan Luis Segundo, ela “não insistiu o bastante no fundamento teológico dessa volta 

[ao humano] exigida pelo concílio. A TdL seguiu como se aquela volta [ao humano] 

tivesse acontecido e tivesse sido aceita pela Igreja inteira e, de modo especial, pela 

hierarquia que em sua grande maioria havia assinado o texto”47. 

Talvez a crítica teológica mais pesada contra a TdL situa-se precisamente neste 

contexto de superação do dualismo e consiste na afirmação de que ela se reduziria a 

um imanentismo historicista ou, pior ainda, reduziria tudo ao político. No fundo, é a 

mesma crítica feita ao Concílio, contra a qual reage Paulo VI no discurso pronunciado 

na última sessão conciliar, e a mesma crítica feira a Rahner: uma espécie de 

antropocentrismo teológico-pastoral que comprometeria a transcendência de Deus. 

E, aqui, parece-nos, estar uma das tarefas e um dos desafios teológicos mais 

importantes para a TdL: explicitar e formular do modo mais amplo e rigoroso 

possível o caráter teologal dos processos históricos, particularmente dos processos 

históricos de libertação. 

 

 4 Complexidade do processo de intelecção 

 

 A teologia é inteligência da fé ou da salvação ou do reinado de Deus e, neste 

sentido, é um exercício intelectual, uma atividade intelectiva. Mas o que seja e como 

se desenvolva esse exercício intelectual ou essa atividade intelectiva é algo 

                                                           
46 MÜLLER, Gerhard Ludwig. “A controvérsia em torno da Teologia da Libertação”. Op. cit., 109. 
47 SEGUNDO, Juan Luis. “Críticas y autocríticas de la teología de la liberación”. In: COMBLIN, José – 
GONZÁLEZ FAUS, José Ignacio – SOBRINO, Jon. Cambio social y pensamento cristiano en América 
Latina. Madrid: Trotta, 1993, 215-236, aqui 218, 219. 
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extremamente complexo, como demonstram os debates e as teorias sobre a teologia, 

sobre o fazer teológico e sobre o método teológico. 

 Um primeiro aspecto dessa complexidade diz respeito à respectividade do 

fazer teológico (atividade intelectiva) com a realidade teologal (realidade inteligida). 

A teologia não nasce de si mesma nem paira sobre si mesma; não é teoria de teoria. É 

inteligência da fé ou da salvação ou do reinado de Deus. Enquanto tal, ela é um 

momento da vida/práxis do crente e da comunidade de fé (momento inteligente) e 

está constitutivamente referida à realidade teologal (inteligência de). Por mais 

irredutível que seja enquanto atividade intelectiva, é inseparável dos demais aspectos 

ou momentos da vida/práxis humana como, por exemplo, os sentidos e a vontade. 

Mas isso não é nada tranquilo na tradição ocidental, marcada por um dualismo mais 

ou menos radical entre inteligência e sensibilidade. Basta ver as tensões e oposições 

que se estabeleceram ao longo da tradição (fé X razão, intellectus X ratio, amor X 

saber, vontade X entendimento) e as suspeitas atuais em torno do aspecto cordial, 

emocional, sentiente do processo de intelecção em geral e teológico em particular. 

 Um segundo aspecto dessa complexidade tem a ver com os modos de 

inteligência da fé e com a linguagem teológica. Antes de tudo, é preciso reconhecer 

que a inteligência da fé não se restringe ao que classicamente se chama teologia. Ela 

se dá também através ou em forma de mitos, estórias, arte, liturgia, exercícios de 

piedade etc. Além do mais, sua linguagem não se restringe à linguagem teórico-

conceitual, própria da filosofia ocidental. Ela se desenvolve também e de modo 

especial em linguagem narrativa, sapiencial, simbólica etc. As teologias feminista, 

negra, indígena, gay são particularmente sensíveis a esses modos de inteligências e as 

essas formas de linguagem, o que não necessariamente se opõe ao modo teórico-

conceitual de inteligência da fé, desenvolvido na tradição filosófica ocidental. 

 Além do vínculo essencial e constitutivo do fazer teológico à práxis teologal 

(inteligência-sentidos), deveríamos distinguir e considerar, aqui, um duplo sentido da 

palavra teologia (diversos modos de inteligência): em sentido amplo, teologia diz 

respeito à inteligência da fé que se realiza de muitos modos (mito, estórias, arte, 

liturgia, etc. e também logos) e em diversas linguagens (narrativas, símbolos, etc. e 

também conceitos); em sentido estrito ou clássico, teologia é um modo de inteligência 

da fé (logos grego) em linguagem teórico-conceitual. Esses modos de inteligência e 

essas formas de linguagem não necessariamente se contrapõem e podem, inclusive, 

se complementarem mutuamente, oferecendo acessos diferenciados à realidade 
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teologal. 

 

 5 Tendência ao “docetismo” 

 

 No ano 2000, a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião do Brasil 

(SOTER) promoveu um congresso continental, celebrando os trinta anos de teologia 

na América Latina e se confrontando com os problemas e desafios do mundo atual e 

as perspectivas que se abrem no inicio do novo milênio. Para isso, foi pedido a vários 

teólogos que fizessem memória desses 30 anos e de sua trajetória nesse processo e 

que identificassem alguns desafios atuais para a teologia. 

 Jon Sobrino escreveu um texto autobiográfico intitulado “teología desde la 

realidad” e conclui com “algumas preocupações”. A primeira delas diz respeito ao que 

ele denomina “tendência ao docetismo” na teologia atual: “O que mais me preocupa 

na teologia é sua tendência ao docetismo, isto é, a criar um âmbito próprio de 

realidade que a distancie e a desentenda da realidade real, ali onde pecado e graça se 

fazem presente. Esse docetismo, que normalmente é inconsciente, pode muito bem 

levar ao aburguesamento, isto é, a prescindir dos pobres e vítimas que são maioria na 

realidade e são a realidade mais flagrante”48. 

 Na verdade, o ambiente social e eclesial pouco favorável ou mesmo avesso aos 

processos de libertação e a tentação constante ao erudicionismo e ao academicismo, 

própria do mundo acadêmico, fez com que muitos teólogos se distanciassem dos 

processos sociais e eclesiais e concentrassem sua atividade no mundo dos livros e das 

teorias, produzindo discursos e teorias até bastante progressistas (como boa parte da 

teologia europeia), mas desconectados dos processos sociais e eclesiais e, por isso, 

pouco eficazes. Mais que “um momento do processo por meio do qual o mundo é 

transformado: abrindo-se ao dom do Reino de Deus”, como propunha Gutiérrez49, a 

teologia vai se constituindo como um mundo à parte, como escola teológica, como 

movimento de ideias, como sistema teórico que vive de si e por si, “abandonando, 

assim, o que foi sua intuição original: ser uma reflexão colada à vida da comunidade 

eclesial. A vida [...] precedendo e provocando a reflexão teológica”50. Já no início dos 

anos 80, o pe. Arrupe, superior geral dos jesuítas e muito ligado à TdL, em visita a El 

                                                           
48 SOBRINO, Jon. “Teología desde la realidade”. In: SUSIN, Luis Carlos (org.). O mar se abriu. Op. 
cit., 153-170, aqui 168. 
49 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da libertação. Op. cit., 74. 
50 PALÁCIO, Carlos. “Trinta anos de teologia na América Latina: Um depoimento”. In: SUSIN, Luis 
Carlos (org.). Op. cit., 51-64, aqui 60. 
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Salvador, afirmava ter a impressão de que a TdL “estava perdendo o push, que estava 

se tornando demasiado acadêmica”51. Sem falar da tentação ao modismo ou ao 

novedismo cultural com suas plateias e ibopes que, na melhor das hipóteses, relega os 

pobres/oprimidos com seus sofrimentos e seus processos de libertação a questões 

secundárias que não despertam mais interesse... Todos nós conhecemos teólogos/as 

progressistas desvinculados de processos sociais e eclesiais concretos e envolvidos 

com temas que consideram mais atuais e mais atrativos que a vida dos 

pobres/oprimidos e seus processos de libertação... 

 Não se trata, aqui, de nenhum tipo de pragmatismo ou ativismo 

social/pastoral. Trata-se apenas de levar a sério algo que é determinante do fazer 

teológico: ser o momento inteligente da fé ou da salvação ou do reinado de Deus, cuja 

característica mais determinante é a justiça aos pobres e oprimidos e, portanto, estar 

constitutivamente ligada a processos sociais e eclesiais de libertação... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Cf. ELLACURÍA, Ignacio. “Iglesia en Centroamérica”. In. Escritos Teológicos II. Op. cit., 773-782, 
aquin779. 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

12. CHRISTIAN FAITH AND MULTIPLE RATIONALITIES1 

 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-12 

Felix Wilfred2 

 
It is indeed a great joy for me to join the friends, colleagues and students of 

Luiz Carlos Susin to wish him on his seventieth birthday. I dedicate the following 

modest contribution to honour him along with other contributors of the Festschrift.  

I was privileged to get to know him as a colleague in the editorial board of the 

International Journal Concilium for many years. What struck me most in this 

eminent theologian  are his outstanding  personal qualities. His gentleness at all 

times, immense patience  even in going about complex and conflictual issues,  his 

Franciscan spirit of simplicity, transparency, love for the poor,  and the joie de vivre 

adorn his qualities of mind as one of the most distinguished and perspicacious 

theologians of Latin America today. As president of Concilium, I found in him a 

trusted friend  whom I could rely on and entrust even challenging responsibilities.  

To recall just one instance,  when Pope Francis announced his programme to 

reform the Roman Curia,  soon after his election in 2013,  we in Concilium wanted 

to assist the pope in this endeavour by bringing out a special issue of our journal.  It 

had to be done without delay.  Though typically every issue of Concilium is under 

preparation during eighteen months, Luiz Carlos Susin as the convenor for this 

issue, worked day and night, and to the surprise of everybody, managed to bring it 

out in the span of four months. We were happy to reach the pope a Spanish and 

Italian copy of the issue prepared by Luiz-Carlos. 

Dear Luiz Carlos, on this happy occasion which brings to my mind many 

splendid memories of our friendship, I extend my most hearty congratulations and 

good wishes to you.  May  God bless you, and accompany  you in your theological 

explorations and initiatives, and grant you good health, joy and peace for the many 

years to come.   

 
 
 
                                                           
1 A shorter version of this text appeared in Concilium 2017/1, pp. 101-110. 
2 Emeritus Professor, State University of Madras, India  
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Introduction 

 
 

A couple of years ago, during a visit to Brassanone in the South Tyrol in Italy – 

a town where Nicholas of Cusa was once bishop – I entered a monastery adjacent to 

the cathedral. Here on the roof I saw a fifteenth century fresco of a strange animal 

figure – a big and powerful horse with two elephant tusks, a trunk and two large ears. 

It was intriguing.  Having watched elephants move around from my childhood, I 

could only smile at the attempt of the artist to portray something he never 

experienced – an elephant. On the other hand, I was in admiration for the ingenuity 

of the painter - Leonhard of Brixen. When portraying the biggest animal, logically, he 

could only think of the biggest horse in his experience, and then added on to it what 

he might have heard from descriptions about elephants - two tusks and two large ears 

and one long trunk. 3 From the point of view of the artist, there is perfect logic and 

rationality in the reconstruction of the image; at the same time there is such a wide 

chasm between the representation and the real elephant!    

 

Plurality of Rationalities  
 
 

Theology is in need of approaching reason in new ways, profoundly conscious 

of its serious limitations, and at the same time aware of the plural forms of rationality 

flowing from history, culture, tradition, philosophy, visions of the world, etc. A closer 

analysis would show that the mode of reasoning is a function and an expression of 

one’s culture. Though the debate around the polysemous understanding of the 

rational and cultural determinants resulting in plural manifestations of the rational 

has been on for the past several decades,4  and some may even consider it outdated, 

what is surprising is that the view of single rationality that denies alternative 

approaches and standards seems to be still dominant. It is  the way the colonial 

continues to be present and operative at a deeper and subtle level.  In other words, 

certain conditions are to be fulfilled if any belief or action is to be considered rational, 

                                                           

*  
3 In Medieval royal courts of Europe, there were menageries with exotic animals. With little mobility in 
that period, very few people probably saw them. Though manuscript illuminators painted exotic 
animals, it is doubtful how many of them got to see an animal like elephant. In reproducing an animal 
like elephant, they depended a lot on their imagination, narratives in travelogues, and some 
descriptions in bestiaries of the time.   
44 Mark Hollis – Steven Lukes, eds, Rationality and Relativism  (Oxford: Basil Blackwell, 1982).  
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and norms to be adhered to in order to pass for rational.5  Anthropologists have tried 

to present a plurality of ways of reasoning through their case studies. For example, 

the rationality of a shaman or diviner is contrasted with that of so-called scientific 

rationality. What the anthropologists have succeeded is to show the kind of difference 

between the behavior of the locals and the dominant understanding of rationality 

with its standard procedures of   logic and inference. Our concern here, goes beyond 

such debates of the past and the contributions of anthropologists. It begins with the 

actual fact of polymorphous or plural rationalities.6 This plurality needs to be based 

on something deeper than what has been attempted. That is why we turn to the 

relationship between rationality and language which is the foremost expression of 

culture. In my view, the project of inculturation has hardly gone into the investigation 

of the cognitive modes and processes and the social and cultural construct of different 

rationalities and their import in the formation of different theologies.7  

 

Rationality and Structure of Language 

 

There is a correlation between the structure of language and the structure of 

thought; between the genesis of language and the crystallization of ideas.  One’s 

language, its patterns and functioning make a clear impact on one’s reasoning, 

analysis and interpretations.  Ancient Theoreticians of Indian medieval hermeneutics 

such as Anandavardhana (820 – 890),8 and modern Western structural linguistics 

such as Ferdinand De Saussure have debunked the naïve view that language is simply 

a vehicle of thought.9 Asian tradition and modern western linguistics have brought to 

our awareness that language is more a source of thought than its form or expression.  

We experience the world the way we do, also because of our language.  In other 

words, depending also on the language, the perception of reality and experience of 

the world become different.  Certain schools of Buddhism would go to the point of 

                                                           
5 For a sharp critique of such views and assumptions see, Robert C. Solomon, “Existentialism, 
Emotions, and the Cultural Limits of Rationality”, Philosophy East and West, vol. 42, No. 4, Mt. Abu 
Regional East-West Philosophers' Conference, ‘Culture and Rationality’ (Oct., 1992), pp. 597-621. 
6 Cf. Stefano Occhipinti – Micahel Siegel, “Cultural Evolution and Divergent Rationalities in Human 
Reasoning”, Ethos vol. 24, no. 3 (1996), pp. 510-526; see also Cf. Hajime Nakamura, Ways of Thinking 
of Eastern Peoples (Hawaii: University of Hawaii Press, 1964).   
7 Felix Wilfred, “Inculturation as a Hermeneutical Question. Reflections in the Asian Context”, in 
Vidyajyoti Journal of Theological Reflection, 52 (1988), pp. 422-436.  
8 Cf. Kunjuni Raja, Indian Theories of Meaning (Madras: The Adyar Library and Research Centre, 
1963); P.C. Muraleemadhavan, ed., Indian Theories of Hermeneutics (Delhi: New Bharatiya Book 
Corporation, 2002).  
9 See Ferdinand De Saussure, Course in General Linguistics (London: Duckworth, 1983). 
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total constructivism, namely that reality is created by our language. A chariot exists 

because there is a word called chariot. To bring in a citation from the Western 

tradition, from second Heidegger, it is not so much that we speak a language but   

rather that language speaks us – “die Sprache spricht”. 10 Precisely because the 

Chinese language, Arabic and the French operate with different linguistic modes, we 

have distinctly different reasonings, consequently different experiences of the world, 

approaches to reality, many ways of ordering and interpreting the world, and 

structuring society. In short, cognitive processes and construal of thought follow 

linguistic patterns.  

Let us take the simple case of the English word “uncle”. It could be applied to 

the brother of one’s father or mother. The word does not indicate anything more. On 

the other hand, most Indian languages have one term to refer to the brother of the 

father and another term to the brother of one’s mother. Often the kinship word would 

indicate also whether the brother is an elder brother or a younger one to one’s father 

or mother. To cite an example from my mother-tongue Tamil, we refer to the elder 

brother of father as “periappa” and younger brother as “chitappa”, and the brother of 

mother as “mama”. Someone who thinks through these words of kinship is brought 

up in a linguistic and cultural community that has invested these words with 

meaning. Therein are inscribed certain rights and duties in the affairs of the family, 

particularly on important life events like birth, marriage, death, etc. The structuring 

of the family and society are inextricably intertwined with the language of kinship.  

Here is the fabric of human relationships woven with threads of a rationality of its 

own, which an outsider may not be able to grasp fully.  

If we take seriously into account these inputs of linguistics, we will readily 

acknowledge not only a plurality of reasonings and culture-specific universals, but 

also challenge the absolutization of any one of them - be it Latin or Greek.  

I am afraid that theology, in general, has not benefitted from the study of structural 

linguistics, which could have opened the doors to recognizing this plurality of 

rationalities and understand their implications. Further, the failure to deploy 

consistently the heritage of Asian and modern hermeneutical insights explains also 

the difficulty of traditional theology to understand Christian faith in relation to 

reasonings and approaches obtaining in differing socio-cultural contexts. On a 

practical note, the turn to plurality of cultural reasoning seems to be vital for the 

                                                           
10 Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache, 4th edition (Pfullingen: Neske, 1971), p. 19.  
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future of the world, for its peace and security. Theology will be accomplishing its 

mission to humanity by adopting a plurality of reasoning in the cognitive and 

interpretative processes of faith.   

 

Looking back at Christian History  
 
 

In Christian history, there has been a dichotomous and antagonistic approach 

in defining the relationship between faith and reason.11  The manner and the measure 

in which reason was deployed made the difference in defining the nature of and the 

approach to theology. On the one extreme were the ones like Bonaventure who 

thought that the pure wine of faith should not be diluted by pouring into it the water 

of reason. Others argued for a theology that harmoniously blends faith with reason.  

For the former, it is faith that leads to understanding, (crede ut intelligas) whereas 

for the latter, faith should not be blind and obscurantist or based solely on testimony 

but should seek reason (fides quaerens intellectum).12 Around these two major axes, I 

think, the entire Western history of theology up to our times could be re-written.  

Theology becomes inauthentic and loses its anchor in reality when it succumbs 

to a rationality that claims universal validity - Allgemengülitgkeit.  Furthermore, 

legitimate theological pluralism is compromised when one particular understanding 

of reason – the Greco-Roman – is raised to be the reason consonant with faith, and 

indeed as part of it. This is what Pope Benedict XVI expounded in his unfortunate 

and controversial lecture in Regensburg in 2006. Referring to the Greco-Roman 

reason, he stated, “the fundamental decisions made about the relationship between 

faith and use of human reason are part of the faith itself; they are developments 

consonant with the nature of faith itself”.13 

What we have here is an idealization and even a romanticization of a particular 

brand of reason, namely, the Greco-Roman, which was attached to the Christian faith 

with the implicit claim that other religions have separated reason and faith.  In terms 

                                                           
11 Cf. Yves M.-J. Congar, A History of Theology (Garden City-New York: Doubleday & Company, 
Inc.1968); ID., La foi et la théologie (Tournai: Desclée, 1962).  
12 The problematic of the relationship between reason and revelation has been dealt with also in the 
Indian tradition. However, the manner of relating and reconciling the two has been quite different. 
See, Wilhelm Halbfass, “Human Reason and Vedic Revelation in Advaita Vedanta”, in his volume 
Tradition and Reflection. Explorations in Indian Thought (New York: State University of New York 
Press, 1991), pp. 131-204.  
13 L’Osservatore Romano (September 14, 2006). 
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of methodology, this is a deductive approach and ill-informed as regards the history 

of religions and the developments of their doctrines and practices.   

The dichotomy between reason and faith had serious consequences in the 

understanding of other religions. These were seen at best as the work of reason, 

whereas, God’s revelation in Christian faith was perceived as a gift and the work of 

grace. Such a dichotomy contradicts facts. Closely connected with this is the 

opposition between nature and grace. In both cases, one forgets that Reason and 

Nature are concepts and not realities. The reality is that human beings are right from 

their birth in a graced situation and that is true of all human beings across religious 

traditions. This is a situation of the “supernatural existential’.  Early and Medieval 

Christian thinkers   - Nicholas of Cusa, Alain de Lille, for example – tell us that God’s 

centre is everywhere; God’s circumference is nowhere.  If that is the case, then, all 

human beings are enveloped in the realm of divine mystery beyond any conflict 

between reason and faith. By our birth we are placed existentially in a supernatural 

situation, which makes Reason and Nature only as real as the imaginary equator that 

we use to mark the globe.  

 

Rationality in the History of Mission 

 

 Missionaries believed earnestly that people could be brought to the truth of 

Christian faith by conquering them through the help of rational arguments. There are 

numerous stories in India, China, Japan and elsewhere, which narrate how 

missionaries entered into disputation with pundits and mandarins of Hinduism and 

Buddhism and demonstrated through their arguments the falsity of the beliefs of 

their opponents. The arguments of missionaries to prove the falsity of the beliefs of 

other religions and the truth of Christian faith could not win over scholars to the 

Christian faith as was expected.14 The missionaries were at a loss to understand this. 

What they did not realize was that the instruments of rationality they deployed could 

not make any dent on the modes of thought and practical logic of the people. The 

cognitive processes the local people followed, their way of acquiring, accumulating, 

classifying and transmitting knowledge were different; so too the manner of 

                                                           
14 Missionaries entered into disputation with the local intellectuals – pundits in India and Mandarins 
in China for example. With the increase of the print media, they took to apologetic and defensive 
pamphleteering with arguments, which in in their estimation was very convincing.  See Jacques 
Gernet, China and the Christian Impact. A Conflict of Cultures (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1985).  
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reasoning. What the missionaries failed to understand is that people have their own 

rationality of why they do what they do – a rationality deeply embedded in their 

millennial culture and tradition.  

To speak in imagery, even while the missionaries were trying to build a tunnel 

of arguments in the hope of reaching the people, the people built their own tunnels 

with their distinctive rationalities. Both the tunnels never met. The underlying 

missionary argument that error has no rights succeeded to exclude peoples, religions, 

cultures, practices and indeed the exercise of reason and freedom. It has served also 

as an ideology underpinning the horrendous and irrational practices of inquisition. 15   

 

Tailored Reason for the Justification of Christian Faith 
 
 

A general theme running through the Western history of theology is that 

Christian faith does not contradict reason but on the other hand enhances and fulfils 

it. This argument was advanced by early Christian thinkers who wanted to justify 

faith as reasonable and reconcile it with the Greek intellectual world.  There is no 

conflict between Jerusalem and Athens. That was the position of Justin, Clement of 

Alexandria and others. In the modern period, Hegel justified Christianity 

theoretically saying that it fits perfectly into the world of reason (also differently 

named as “idea” “World spirit” “logic”, etc.) and into his philosophy of religion.  

Christianity makes explicit what reason and philosophy have to say about 

ultimate reality and its becoming self-conscious in humanity. As ultimate and 

universal truth, Jesus himself would be but the historicization of reason. Karl Rahner, 

deploying his transcendental method tried to examine on the basis of an analysis of 

the structure of the human spirit the a priori conditions for the possibility of 

Christianity and its various beliefs.16 In recent times Pope John Paul II in his Fides et 

Ratio holds that faith makes up for the deficiencies and weaknesses of reason and 

guides it. The point is clear: sincere rational enquiry cannot but lead to the fullness 

and absoluteness of truth, which Christian faith offers.17 These are some of the ways 

by which faith has been justified, and so to speak rationalized without however 

                                                           
15 The statement that error has no rights found also in the Syllabus of Pius X (1864) and in some 
subsequent pontifical documents was a stumbling block to the acknowledgement of Religious Freedom 
by Vatican II in Dignitatis Humanae.  
16 Cf. Thomas Sheehan, “Rahner’s Transcendental Project,” in Declan Marmion - Mary E. Hines, eds, 
Cambridge Companion to Karl Rahner (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), pp. 29-42. 
17 Pope John Paul II, Fides et Ratio (14 September, 1998).  
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reducing it within the parameters of reason.  This is what I call “tailored reason” that 

serves the philosophical justification of Christianity.   

 

Lights from Asian Traditions 
 
 

Markedly different from the above approaches, Asia bases itself on the trans-

rational realm of experience (anubhava) as the foundation for the truth of 

Christianity, rather than try to argue how Christian revelation can be reconciled with 

the claims of reason. In so doing, Asia has let itself be inspired by the early Christian 

period when experience and witness were points of reference and litmus tests for the 

claims of Christianity. Further, the Asian theological reasoning is one that is in 

harmony with the experience of faith as recorded in the Sacred Scriptures, which is 

different from a reasoning harnessed to elaborate the tenets of faith. Experience of 

faith is, as the Scriptures testify, is an experience of liberation. “The truth will set you 

free” (Jn 8:32). In Asian theologies, reason and rationality as subsidiary instruments 

of knowledge, are directed to the goal of liberation and salvation, which are trans-

rational and experiential realities requiring for their expressions something more 

than the language of reason.   

 

Asia and the Trans-rational Mystery 

 

There is another important Asian approach that calls for a plurality of 

rationalities in theology. St Thomas Aquinas reminds us that the act of faith does not 

end in its expression but in reality itself - “Actus autem credentis non terminatur ad 

enunciabile, sed ad rem”. 18Now the object of this faith is a mystery, which precisely 

because of its incommensurablity defies any one single approach. It however, calls for 

multiple human cognitive and affective means, which could cumulatively help to 

explain its various inexhaustible dimensions.  

“Truth is one, sages have called it many” (ekam sat viprā bahudhā 

vandanti).19 This statement from the Rig Veda is the leitmotif that runs through the 

Asian approach to reality as a whole, and to the truth of religion in particular. The 

ways of approaching truth, experiencing it and expressing it go beyond discursive 

                                                           
18 S.Th. II-II, q. 1, a. 2 ad 2.  
19 Rig Veda 1:164:46.  
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thought and conceptual elaborations. Truth in the Asian tradition is never something 

once and for all given and to be possessed but something that is to be continuously 

sought after. The journey (yātrā) is a root metaphor in the Asian tradition and it 

provides dynamism and movement in the quest for truth and its deeper experience 

and understanding. All this is well-expressed in the form of prayer in the ancient 

Upanishads:  

 
From ignorance, lead me to truth; (asato mā sadgamaya) 
From darkness, lead me to light (tamasomā jyotir gamaya) 
From death, lead me to immortality (mrityormā amritam gamaya) 
Om peace, peace, peace (Oṁ śhānti śhānti śhānti) 20 

 

Having found the conceptual tools of traditional theology too static and as 

having failed to come to terms with the movement character of faith, Asian theologies 

have sought to overcome these shortcomings through rationalities that reflect the 

spirit of search and constant quest. Even though the truths of faith are known, yet 

they are also objects of our unending quest. To recall St Paul, “Now we see 

indistinctly, as in a mirror; then we shall see face to face. My knowledge is imperfect 

now; then I shall know even as I am known” (I Cor. 13:12).  Any genuine theology 

precisely because the divine mystery is inexhaustible will become apophatic and 

mystical, and this is important since it relativizes reason and sets limits to its role and 

its claims. Something of this is reflected in contemporary philosophy that speaks in 

terms of incommensurability on the one hand and human fallibility on the other. 

When these are admitted we confess the limits of reason and move into the sphere of 

mystery that could equally be treated by theology as by philosophy. In that, reason is 

not that which dismisses mystery but points towards it. The absence of this sense of 

mystery in his system led Kant to think of “Religion within the Limits of Reason”.  

 

Absence of Emotions as the Absurd  
 
 

Very often emotion and reason are set apart in opposition to one another. 

Emotion is viewed as an obstacle on the path of reason. A person is thought to be 

rational to the degree she does not display emotions. But how human is this? We are 

reminded of a character in the great novel by Albert Camus “Stranger”. Here the 

character Meursault is indifferent and does not display any emotion either at death of 

                                                           
20 Brihadaranya Upanishad 1.3.28  
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dear ones or on being condemned and goes without any emotion into a relationship 

with his girlfriend.21 Meursault could say dispassionately, “Mother died today; may be 

yesterday; I can’t be sure”22. For those who advocate an abstract reason this should be 

the ideal person of reason; and yet what we could say of such a character and his way 

of behaving is that it is inhuman and irrational, precisely because of the lack of 

emotion in his dealings with the reality around him.23 When 97  million  children are 

undernourished in India,24 and with so many deaths happening due to want of basic 

nutrition how reasonable is it to focus on the fastest bullet train from Mumbai to 

Ahmedabad with crores of rupees spent on this project? It is a policy and system that 

lacks any emotional content as regards the plight of the children deprived of their 

daily food.  A cold, calculative reasoning, indifferent to the human, is at work in the 

reigning model of development and in the political sub-culture. The “rationality” here 

is nothing but another name for pathology. It does not matter if children are sexually 

abused, maimed and killed and dumped; it does not matter if women become 

increasingly targets of violent attack and sexual assaulted; it does not matter if tribals 

are displaced and Dalits are discriminated and excluded. What counts is moving 

ahead technologically and catching up with other ‘advanced’ nations. At work here is 

also an ideology of nationalism that sacrifices people for the sake of an imagined 

development. If anything is irrational, this is.  

In modern economy, rationality is understood as taking the most effective 

means to achieve predetermined ends. Rational choice theory is something familiar 

to economists. It is this kind of understanding of rationality at work in one of the 

greatest political philosophers of twentieth century, John Rawls’ philosophical 

understanding of justice as fairness. According to him, 

 
a rational person is thought to have a coherent set of preferences between the 
options open to him. He ranks these options according to how well they further 
his purposes; he follows the plan which will satisfy more of his desires rather than 
less, and which has the greater chance of being successfully executed.25  
 

                                                           
21 Robert C. Solomon, "Existentialism, Emotions, and the Cultural Limits of rationality”, Philosophy 
East and West, 42:4, Mt. Abu Regional East-West Philosophers' Conference, “Culture and Rationality" 
(Oct., 1992), 597-621.  
22 Albert Camus, The Stranger (New York: Vintage Books), p. 4. 
23 Today philosophers, psychologists and sociologists present a different view of the interconnection 
between reason and emotion. See, Dylan Evans and Pierre Cruse, eds, Emotion, Evolution and 
Rationality (Oxford: Oxford University Press, 2004); Robert C Solomon, ed, Thinking about Feeling: 
Contemporary Philosophers on Emotions (Oxford: Oxford University Press, 2004). 
24 This figure is according to the latest World Hunger Index 
25 See John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge MAA: Harvard University Press 1999), 124.  
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Rawls is concerned more about the formal aspect of rationality, its 

effectiveness and coherence in achieving ends made up as it is of aspirations, desires, 

etc. This formal approach to rationality does not allow him to interrogate the morality 

of these desires and aspirations themselves. Once again, this cannot be achieved 

without sensitivity and compassion to the other, especially the suffering and weaker 

others. In fact, in the Western tradition, Max Weber, one of the leading scholars who 

went into the study of rationality and the process of rationalization had a multivalent 

understanding of rationality. He distinguished no less than four types of rationalities 

– practical, theoretical, formal and substantive. What has happened is that the first 

three have dominated our understanding of modernity, globalization and planning 

for the future of the world, it has awfully left out the substantive rationality. A value-

based and substantive kind of rationality will identify the areas of irrationality in 

capitalism and the dominant economic system today.  

Though Jürgen Habermas has the merit of re-defining the Western 

Enlightenment and reason in communicative terms, nevertheless, in my view, his 

approach to reason and his efforts to propose a universal ethics and normativity 

remain unaffected by contemporary burning issues such as identity-construction and 

cultural and cognitive pluralism across the world. Hence his formulations cannot but 

be seen as a partial, constricted and “truncated” view of reason. 26 It is interesting to 

note that the Western Enlightenment understanding of reason, Habermas seeks to 

defend  has been object of  sharp critiques starting from Leftist Hegelians, Martin 

Heidegger, Theodor Adorno, Michael Foucault, Jacques Derrida and an increasing 

number of scholars from every part of the world and in every field.27 Further, any 

consideration of reason in the abstract without taking into account factors such 

interest, desire and passion, all of which can cloud reason, cannot but be viewed as 

woefully incomplete. There is the need to challenge the means-end rationality at work 

in every sphere of life. This calls for a broader orientation and outlook. That leads us 

to the next point.  

 

 

 

                                                           
26 See also Fred Dallmayar, “Habermas and Rationality”, in Political Theory, vol. 16, No. 4 (1988), 553-
579.   
27 See Rodolphe Gasché, “Postmodernism and Rationality”, in The Journal of Philosophy, vol. 88, no. 
10 (1988), 528-538.   
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Widening the Scope of Reason 

 

That reason is not the sole instrument of knowledge is portrayed so well by the 

celebrated words of Blaise Pascal, “Le coeur a ses raisons que la raison ne connait 

pas” translated as the heart has its reasons which reason does not know.28 One other 

role of reason is that of being an instrument of control. We recall here Plato’s allegory 

of two winged horses driven by a charioteer. One of the horses is of noble breed and 

the other is the opposite. They therefore are pulling in different directions. Reason 

symbolized as the charioteer has to control the disparate pulls of the horses. The one 

representing the rational force and the other the irrational one and they have to be 

guided towards the goal.29  

The Asian tradition is full of references to self-control, self-discipline and 

restraint, which allows one to tread the ethical and spiritual path. Reason not only 

helps us in framing understanding, processing experience and expressing faith, but as 

practical reason, it helps us to draw out the moral and spiritual implications of the 

same faith.  Here practical reason takes on the form of efforts towards integration and 

wholeness of mind and body, facilitating appropriate ethical practices. Seen in this 

light, the many practices in the Asian tradition such as yoga and zen are used to 

control the mind and body, and so could be interpreted as practical reason helping us 

to live out the implications of faith in an integral way and making it fruitful through 

self-transformation and the transformation of the world.  Hence, the warning by the 

Congregation for the Doctrine of the Faith (1989)30 against the use of such “eastern 

methods” is regrettable as it associates faith with a particular brand of reason and 

betrays almost total ignorance of the nature of these practices of practical reason in 

the Asian context.  

 

Care: A New Name for Reason 

 

The neutrality of procedural rationality comes at the cost of the victims whose 

concerns do not have any role in determining what is rational and what is irrational. 

In other words, where there is care and solidarity rationality is at home. Hence today, 

                                                           
28 Blaise Pascal, Thoughts, section IV. No. 277  
29 Plato, Phaedrus 246a – 254e.  
30 Congregation for the Doctrine of the Faith: Letter to the Bishops of the Catholic Church on Some 
Aspects of Christian Meditation, October 15, 1989.  
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we require a re-definition of rationality in conjunction with care and solidarity, and 

not divorced from them.  Theology may not follow such calculative reasoning (what 

Heidegger called das rechnende Denken) to be counted as scientific.  

Where there is care, there is emotion. Without emotion, philosophy and theology 

could become blind to reality. For, as Robert C. Solomon observes: 

 
 What is essential in this analysis for our understanding of rationality is that the 
concepts and judgments that are constitutive of our emotions are in turn 
constitutive of the criteria for rationality as well. If an offense is worthy of anger it 
thus becomes rational (that is, warranted) to be angry about it…. The idea that 
emotions as such are not rational thus begins with a basic misunderstanding of 
both the nature of emotions and the nature of rationality, and the idea that 
emotions as such are irrational is a confusion of certain sorts of specialized 
procedures - appropriate perhaps to the seminar room and the negotiating table - 
with rationality as such. 31  

 

When Jesus stood before the tomb of Lazarus as the evangelists tell us, he was 

deeply moved Then we have from the Evangelist, one of the shortest and most 

pregnant sentences in the entire Bible: “Jesus wept”.  (Jn 11: 35). If Jesus was angry 

with those doing commerce in the temple, his emotion was something reasonable 

since such a use of the temple is unethical and should not happen. Behind emotions 

of this kind there is a close perception of reality and truth, which dispassionate 

reason is not capable of reaching. The responses to the situations of suffering that 

Jesus encountered were all charged with deep emotions. They help theology to see 

the reality, see the truth as it is. How true it is that the greatest things in the world 

happen, thanks to emotions.32 Emotions are sensitive to context, to circumstances, 

which rationality is most often not. What is truly reasonable is to be moved by the 

condition of the other and reach out to the other in solidarity and care. Care for the 

other is something that would redeem us from dispassionate and cold reason. And 

this is the kind of reason that we need to relate to faith that would closely reflect the 

way of Jesus. The prophets of the Old Testament too were moved by rage in the face 

of injustice and exploitation. This rage and sensitivity to the conditions they 

experienced around them makes them sane, compassionate and rational human 

beings.  

When we relate this kind of understanding of reason with faith, it would make 

a lot of sense. But very often one tries to relate the two as if reason is human effort 

                                                           
31 Robert C. Solomon , “Existentialism, Emotions and the Cultureal Limits of Rationality”, 597- 621, at 
611.  
32 This thought is attributed to Hegel.  



226 | Cordeiro de Deus: Festschrift  em homenagem a Luiz Carlos Susin 

and faith is something to do with God’s revelation and grace. With the assumption of 

an inherent contrast and conflict between reason and faith, attempt is made to 

reconcile the two. This was also the effort during medieval times when one tried to 

connect philosophy and theology. Neo-scholasticism has followed this method. Pope 

John Paul II came out with an encyclical Fides et Ratio which presented a 

continuation of the same kinds of arguments. Here, far from being something to be 

promoted, reason is viewed as an attribute qualifying human beings and 

distinguishing them from other creatures.  

 

Protests and Resistance: Expressions of Faith and Reason  

 

Reason is not neutral. Theoretical operations like analysis, synthesis, 

classification, inference, dialectics, etc. are not immaculate conceptions. They reflect 

class cultural inclinations, social conditions and dispositions.33 The way the poor 

perceive, judge and analyze situations and put reason to use is different from the way 

it is used by the dominant classes, castes and elite groups in society. The resistance to 

domination and injustice by the poor reveals incisive analysis of complex situations 

and perspicacious reasoning.  

In movements of resistance, protest and revolution, generally, the element of 

passion is highlighted. What is forgotten is that these movements are also the fruits of 

sound reasoning, of an ethics in action. It is the kind of reasoning that Jesus uses 

while confronting the Pharisees and Sadducees. “Let anyone of you without sin be the 

first to throw a stone at her” (Jn 8:7). Such substantive reasoning is the fruit of 

wisdom and is required for any public philosophy or theology that wants to be 

prophetic or different from formal and procedural rationality. Prophetic reasoning 

indeed is the need of the hour. Protests and resistance are also expressions of faith. 

For, the poor like the prophets are not at home with the existing order of things. They 

have an unshakable faith in a different order of things, which they yearn for.  

It is striking that rationality is not among the seven gifts of the Spirit, although 

wisdom is. For, wisdom is perceived as something greater than rationality and 

                                                           
33 Gemma Edwards, “Social Movements and Protest”, Key Topics in Sociology (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2014). 
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reasoning.  The prophetic wisdom of Jesus indicates that wisdom flows from faith 

and is set forth by the Spirit.  “Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of 

living water will flow from within them." (Jn 7:38). Reasoning flowing from within 

comes from faith, from the Spirit. Like the Pharisees, those who are haughty, 

arrogant and self-satisfied are involved in a sophistry (kutharka) of reasoning, which 

far from illuminating reality twists it so that truth becomes the victim of distortion. 

Contemporary politics in our country is the best illustration. Sound reason and 

wisdom belong to the poor and the childlike who combine faith and reason 

marvelously in their daily lives. Hence the prayer of Jesus:  

“O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those 

who think themselves wise and clever, and for revealing them to the childlike”’. 

(Mathew 11: 25).  

 

Conclusion 

 

By way of conclusion, let me make some concrete suggestions for the future of 

Catholic theologies in Asia and all across the world.  

To do critical philosophy and authentic theology we need to acknowledge 

historicity of reason, attend to the social conditions of its exercise and pursue 

liberation from the fallacy of universalizing any particular culturally-conditioned 

rationality and mode of thought. Given the plurality of rationalities, the various 

philosophies and theologies will distinguish themselves in their methods, on the basis 

of the difference in socio-cultural rationalities. This indicates the paramount 

importance of understanding any philosophy or theology in its context.  

What follows is that the judgment about authenticity and orthodoxy of faith 

has to be sorted out in context. What is said theologically in one context with a 

particular world of cultural rationality may appear as heterodox when viewed and 

interpreted through the prism of another world of rationality. It is then impossible to 

have one single and centralized way of judging the soundness of Christian faith and 

its expressions. The failure to recognize this has led, unfortunately, to much unfair 

treatment of many creative and innovative theological enterprises in context. Today, 

doctrinal difficulties with theologians need to be understood by the people, its pastors 

and theologians in a definite context, and not with reference to some presumed 

neutral and universal doctrinal normativity. This will avoid the caricaturing of 
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theological thought from another cultural world and shadow-boxing. Theologians 

need to be involved in understanding and interpreting what their colleagues are 

saying. Regional and national bishops’ conferences while playing a decentralized 

doctrinal role will be in a position to judge the statements of theologians regarding 

their orthodoxy in a definite pastoral situation, provided the bishops themselves are 

not alienated from their own intellectual and cultural worlds.  

From what we have said follows a critical question regarding the 

epistemological soundness and theological legitimacy of an institution like the 

Congregation for the Doctrine of the Faith within the Roman Curia. There are many 

assumptions in the way it judges theological soundness of faith and doctrines, which 

are difficult to uphold today, as they belong to a bygone age. The Congregation would 

be undertaking an impossible task of having to master innumerable ways of socio-

cultural reasonings to be able to function. This is better left to the local Churches, 

which are in a position to judge matters of orthodoxy and heterodoxy in context. This 

means that the Roman Catholic Church may not need such an institution as the 

Congregation of the Doctrine of the Faith. It needs to become soon a matter of 

history. Is not its disappearance long overdue?   

Faith is, so to speak, an alarm vis-à-vis reason. For not seldom does reason go 

into slumber and it needs to be awakened. When the National Socialism of Hitler 

annihilated six million Jews, the European Enlightenment with its reason was 

sleeping. In such contexts precisely because faith sees more than reason it has the 

obligation to challenge the corruption of reason, which it often did not do. Faith and 

theology need to have today the courage to sound the alarm in all realms, including 

religion and religious establishment when reason is corrupted. This would be the 

character of a theology for an inclusive world.   

Reason is often employed to justify the status quo, the logic of power, the 

system of the Empire. On the other hand, faith moves ahead into the future, even if it 

is a distant dream, and keeps alive what is to come. Let me conclude with the words 

of a Palestinian theologian, Mitri Raheb, firmly grounded in his land characterized by 

occupations, wars and conquest by many empires.   

 
For we lose the future the moment we lose our capability for imagination. 
Without faith, there is no imagination; and without imagination, there is no 
future. Faith embodies the view that we can imagine something that was not, 
until the present part of our history. 34 

                                                           
34 Mitri Raheb, Faith in the Face of Empire. The Bible through Palestinian Eyes, 2014, p. 127.  
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The Recognition of Local Theologies 
 

 
The growing concern among Christians of the Third World about the 
structure of domination and injustice keeping a wide gap between the 
rich and the poor among the nations and within the nations was 
followed by an equally important concern about the continuing 
dependence of Third World theologies on models inherited from the 
affluent West. These models have been incapable of challenging and 
overcoming the injustice and of developing new models of theology 
which would interpret the Gospel in a more meaningful way to the 
peoples of the Third World and promote their struggle for liberation. In 
particular, these new models would promote a deeper rooting of the 
Christian message within the cultures of the people, in respectful 
dialogue with the persons and their traditional/popular religions. This 
was the background of the meeting called at Dar-es-Salaam in August, 
1976 for an Ecumenical Dialogue of Third World Theologians. 
The Experience of fellowship as well as the common concern for doing 
theology in a new way relevant for the Third World context, gave 
theologians a sense of being together in spite of their difference of 
theological orientation. They found this experience so worthwhile that 
they decided there should be more ecumenical gatherings of Third World 
Christians on their social, political, economic, religious, and cultural 
realities for the purpose of strengthening the liberation struggle. 
Accordingly, they decided to organize themselves into an association of 
Third World theologians. The Third World refers to the context of the 
poor and the oppressed in the continents of Africa, Asia and Latin 
America, the regions of the Caribbean and the Pacific, the peoples of the 
diaspora from Africa, Asia, and Latin America, and all marginalized 
peoples in other parts of the world.1 

 

Some of you may or may not be familiar with this, but it is the preamble to the 

constitution and by-laws of EATWOT, the Ecumenical Association of Third World 

Theologians. As my brother Shanthikumar Hettiararchchi from Sri Lanka, reminded 

us at our last EATWOT meeting in Salvador da Bahia, Brazil, last year, the “third” in 

third world is to be understood as an alternative to the first and second world, 

represented by capitalism and socialism (the USA and the Soviet Union at that time), 

                                                           
1 Preamble to the Constitution and By-Laws of the Ecumenical Association of Third World Theologians 
upheld at their 2001 General Assembly in Quito, Ecuador. 
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an alternative that works towards creating another possible world. So, EATWOT 

created avenues for alternative theologies and even more importantly, gave voice to 

many local theologies around the globe. It might be important for us to look at what 

was desired in this expression of hope to see what has actually been achieved 40 years 

later. In looking at the preamble one can identify a few significant points of concern 

which I will briefly comment on and perhaps return to later. 

1. “The structure of domination and injustice keeping a wide gap between the rich 

and the poor among the nations and within the nations.” This highlights the policies 

of neoliberal capitalism that continue to exacerbate and heighten this issue and our 

socio-political, cultural and economic realms which seem to willfully not address this 

growing problem. It’s as though there is agreement that the poor will be with us 

always, so why bother? In the meantime, it feeds into the entitlement culture of our 

youth, the continued denigration of inferiorized sections of our populations such as 

ethnic minorities, gender dissimilarities and power differentials, and so-called 

primitive cultures and religions. 

2. “The continuing dependence of Third World theologies on models inherited from 

the affluent West.” The pervasiveness of coloniality is by now, I hope, a well-accepted 

fact. I think this quote from the Tunisian Jew Albert Memmi in his younger 

intellectual work is apt:  

 
We have seen that colonization materially kills the colonized. It must be added 
that it kills him spiritually. Colonization distorts relationships, destroys or 
petrifies institutions, and corrupts men, both colonizers and colonized. To live, 
the colonized needs to do away with colonization. To become a man, he must do 
away with the colonized being that he has become. If the European must 
annihilate the colonizer within himself, the colonized must rise above his 
colonized being.2  

 

I will address this point later but it seems clear that the inability to rise above 

our colonized beings and the structures of coloniality remain prevalent. 

3. “Models have been incapable of challenging and overcoming the injustice and of 

developing new models of theology which would interpret the Gospel in a more 

meaningful way to the peoples of the Third World and promote their struggle for 

liberation.” The advent of liberation theology did suggest there were theological 

avenues to address this, but even liberation theology cannot seem to rise above its 

colonized being and contemporary theological education and curricula seem to 

                                                           
2 Albert Memmi, The Colonizer and the Colonized (Boston: Beacon Press, 1965), 151. 
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enshrine the cultural and epistemological perspectives of a colonial organization. 

Local theologies have struggled with this and straddle the very fluid line between 

wanting to remain in concert with a universal impulse yet stay shy of a universalizing 

hegemony. It remains a dynamic negotiation that can be misunderstood by any 

participant in the negotiation; and negotiation it is, not a with us/against us 

proposition precisely because of the contemporary hyperdifferentiation of our 

contexts. 

4. “These new models would promote a deeper rooting of the Christian message 

within the cultures of the people, in respectful dialogue with the persons and their 

traditional/popular religions.” In his encyclical Fides et Ratio, John Paul II writes: 

 
This simple statement contains a great truth: faith’s encounter with different 
cultures has created something new. When they are deeply rooted in experience, 
cultures show forth the human being's characteristic openness to the universal 
and the transcendent. Therefore, they offer different paths to the truth, which 
assuredly serve men and women well in revealing values which can make their 
life ever more human. Insofar as cultures appeal to the values of older traditions, 
they point-implicitly but authentically-to the manifestation of God in nature, as 
we saw earlier in considering the Wisdom literature and the teaching of Saint 
Paul.3  

 

It is heartening to see the growth of interfaith/religious dialogue, comparative 

theologies, and other theological inquiries into understanding and engaging varied 

and multiple religions and religious contexts. There is increased dialogue and 

attempts at rooting Christianity in various cultures. One can of course look to the 

efforts of inculturation throughout our global Christian contexts. But one wonders, as 

Archbishop Emeritus Kwame Sarpong of Ghana has remarked, how much of it is 

simply cosmetic and not a vigorous incarnation in the context—possibly for fear of 

losing the “universal” character of a particular denomination? Is there a fear of the 

“something new” created by faith’s encounter with different cultures? An important 

aspect of this is our understanding of indigenous epistemologies. Let’s leave aside the 

vast indigenous populations outside North America and focus just on the indigenous 

populations of this context. How seriously have we taken the suggestions of Vine 

Deloria and George Tinker?4 Have we re-oriented our theologies based on the 

                                                           
3 John Paul II, Fides et Ratio (September 14, 1998), §70, http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html. 
4 Vine Deloria, God is Red: A Native View of Religion, 30th Anniversary Edition (Golden, CO: Fulcrum 
Publishing, 2003); George E. Tinker, American Indian Liberation: A Theology of Sovereignty 
(Maryknoll, NY: Orbis Books, 2008); Clara Sue Kidwell, Homer Noly, George E. Tinker, eds., A Native 
American Theology (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2001). 
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insights given by their traditions that have occupied this space of the Americas way 

before colonial/modern technological conquest? Our curricula are still fashioned by a 

universalizing religious epistemology geared towards a self-sustaining religious-

political hierarchy and an almost incestuous network of theologizing. Ecofeminism 

and ecotheologies do offer some hope here but we are left to see how they play out in 

a globalized economy. 

5. “The Third World refers to the context of the poor and the oppressed in the 

continents of Africa, Asia and Latin America, the regions of the Caribbean and the 

Pacific, the peoples of the diaspora from Africa, Asia, and Latin America, and all 

marginalized peoples in other parts of the world.” My mention of my colleague 

Shanthi earlier was to underscore that still today, and perhaps now more than ever, 

the desire for alternatives that address the non-hegemonic hopes and aspirations of 

many groups of people in our world is palpable. This is seen most clearly in the social 

movements and especially the World Social Forum (WSF), begun in 2001 in Brazil as 

an alternative to the World Economic Forum’s annual meeting in Davos, Switzerland. 

This social forum has as its common theme the cry made famous by the Zapatistas 

that Another World is Possible and, except for a meeting in Montreal in 2016, meets 

in the Global South (Asia, Africa, Latin America) usually every two years to share 

ideas and activities toward making this new world possible. Since 2005, the World 

Forum on Theology and Liberation (WFTL) has been part of the WSF trying, 

sometimes more successfully than others, to inject theological and religious reflection 

into the ideas and discussions of the social movements that by and large think 

religion and theology is a big part of the problem. However, there is a growing sense 

that the contexts of the poor and oppressed all over our globe are becoming more 

intolerable and unmanageable. 

Going over the five issues raised by EATWOT’s constitution since the 1970’s, 

we see that there still is a lot of work to be done and that the rationale for EATWOT’s 

existence is very much alive. Apart from some progress in the areas of inculturation, 

interfaith/religious dialogue and advances in liberation theology, quite a lot of work 

still needs to be done in the other areas and in the more prominent areas of 

ecofeminism and decoloniality. Yet, in recent years there has been a lot of discussion 

among its members on whether to let EATWOT pass gracefully. So much so, that, at 

the last meeting in Salvador last year, the association changed its structure 

significantly because of the lack of interest in the association among its members and 
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the difficulty in funding, arranging and holding international meetings. Without 

sounding alarm, for all intents and purposes, EATWOT is no longer as prominent as 

it was, even though one can argue that today more than ever, we need global links of 

solidarity with our brothers and sisters throughout our world engaged in the struggle 

for faith-filled life, human dignity and hope.  

To my mind, EATWOT has been hugely successful and has substantially 

fulfilled part of its mission, in that it gave impetus and voice to many theological 

movements around the world that have since mobilized and organized into 

functioning associations and societies. So, while there is still a lot of work to be done 

regarding the points raised by EATWOT’s preamble, a lot of that work is being 

engaged by the multiple, active local groups of theologians and activists in Asia, 

Africa, Latin America, North America and Europe, energized by EATWOT’s call to 

solidarity among third world theologians. Perhaps this is where the World Forum on 

Theology and Liberation comes in, designed to work with the various local groups of 

theologians through its international committee, it tries to network these disparate 

groups around the WSF theme that another world is possible. It also wants theology 

to be part of, and considered to be part of, the social movements to effect 

epistemological, practical and spiritual change. The CTSA unfortunately, has not 

taken up the invitation to be part of this network, but I do hope this will be rectified 

in the near future. In my travels in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean and 

in my encounters with groups (established and non-established) in the US and 

Canada, there are vibrant societies working and struggling to accomplish exactly what 

EATWOT was formed to do. What remains the biggest challenge is coming together, 

whether online or physically, to share the differing and common struggles of each 

group. 

  

Local Theologies Speak 

 

In my thirty and more years of listening to and engaging local theologies, and 

theologians from around the world, four main issues remain constant though 

dynamic, in that the questions related to them have changed over time. The list is not 

new but their persistence over the years indicates our need to address them more 

completely. They are (i) social-political-economic-cultural factors, (ii) gender power 
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differentials, (iii) perspectives on the environment and its degradation, and (iv) 

interfaith/religious relations.  

 

Social-Political-Economic-Cultural Factors 

 

The bundling of these factors together is not meant to reduce or minimize their 

impact separately but to acknowledge how much they bleed into each other and 

present a unified stance in determining the welfare and livelihood of people. I still 

remember as a teen in the 1970s the excitement brought by the adoption of liberation 

theology in parts of Latin America and the Caribbean. Living in a new post-colonial 

society in the Caribbean in those days, it seemed, along with the Second Vatican 

Council, to augur a future of justice and equality for all, based on Christian principles. 

Our churches, at least in the Caribbean and in other parts of the world, began to 

involve the laity and looked to deepen our relationships with local cultures and other 

religions. There was a clear sense that our social, political, economic and cultural 

structures needed to prioritize the marginalized and victimized in our midst. 

However, like many revolutions, the same tools used for oppression were utilized for 

liberation and the resultant replicative ideology of our political and religious systems 

only presented more of the same but in different packaging. I addressed some of this 

in my presentation here at the CTSA in 1997 on the forced context of theologizing and 

it still seems relevant today.  

I was struck at the time how many contexts, and in particular the Caribbean, 

were and are ones that have forced people to ground themselves in contexts that are 

not their own. No doubt globalization has exacerbated this and that is perhaps why 

today many people are able to navigate multiple relationships at different levels. In 

exploring this further, I wanted to make this understanding of a forced context 

theologically relevant and I sought to do this by turning traditional philosophical 

theological categories on their head in order to provoke an alternate consciousness.  

The first category I wanted to “turn” was the traditional understanding of free 

will. I wanted to show that the genuine option for the suffering person is not the 

result of reasonable choices made based on an exercise of the will. Even further, that 

will and freedom are not compatible, because meaningful human action is based not 

on the possibility and availability of choice but on the lack thereof. We do theology 

because it must be done. We have a church because we must witness to God’s grace in 
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the midst of our suffering, not merely because a church is a nice thing to have. Our 

actions are determined not by the possibilities before us but by the urgency of our 

present condition. Freedom is, therefore not dependent on the possibility of new and 

alternative structures, but on our resistance to the present conditions of suffering and 

exploitation that creates cracks which we open and expand to forge “something new.”  

The second understanding I wanted to adjust was the notion that freedom and 

hope are necessary partners. If the condition of being forced propels us to identify 

and move towards what is urgent in our existing and continuing situation, then hope 

can often serve to deprive us of an understanding of our context rooted in the here 

and now. It would be better to fully recognize our forced and despairing situation 

created by exploitation and suffering, than to rely on a hope that might deceive and 

paralyze us. Hence the provocative statement that we should understand freedom not 

in the light of hope but in the context of despair. This was not meant as a statement of 

hopelessness more than a clear recognition of the reality within which we are 

situated.  

The third issue I wanted to find a way around was the very individualistic way 

in which we understand what it means to be human and, by extension, faith. This is 

based on the classical understanding of our having some essential human nature and 

identity grounded in the individual as a singular being. Hence, I claimed that the 

forced context calls for the non-essentiality of the human condition in an attempt to 

underscore that our identities take shape as a result of differentiation. Only because 

of the other person(s) do I have meaningful human existence. This is why I claimed 

that the notion of the non-essentiality of the human condition forces us to strive 

towards the realization of a condition which allows us to be most fully human and 

most fully free, that is, in solidarity.  

  Finally, forced contexts borne out of exploitation and suffering always tend to 

equate religion, religious expression and theology with the impulse toward survival. 

Sometimes this loses sight of the Christian fact that salvation at times denies even the 

possibility of mere survival. Indeed, at times, salvation demands death, the closure of 

all possibility of surviving but the opening of the possibility for solidarity and 

transformation. Our equation of religion with survival, and now more so with success, 

has robbed us of the important distinction to be made between survival and salvation. 

The religion of survival speaks the language of freedom but remains a slave religion 

replicating the desires and aspirations of the dominant powers. 
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As I revisit these notions of the forced context, I realize that it is not enough 

simply to play gymnastics with established categories, as helpful as it may be in 

adjusting minds, but it is necessary to find descriptive analyses that give fuller 

expressions of contexts. This is why I think more and more theologians are beginning 

to pay closer attention to decolonial thinking and recognizing its potential in both 

decolonizing our theology as well as creating avenues for realistic and feasible 

epistemologies, active engagement and spiritualities. It is a difficult process however, 

since, as my earlier quote of Memmi suggests, it is difficult for our theologies and 

theologians to rise above our colonized beings and decolonial thinkers (who are not 

theologians) in general believe that it is impossible for theologians and their 

institutions, which exist hand in hand with coloniality, to engage decoloniality with 

integrity. Let me give what can only be a brief overview of decolonial thinking for 

those who may not be familiar with it. 

Over the past decade and more, some scholars in Latin American Studies have 

been filling in the gap in Latin American studies on its colonial history. Their point of 

contention is that when one thinks of modern colonialism one easily refers to Africa, 

Asia, and the Caribbean but not so easily to the Americas and specifically Latin 

America.5 As these scholars began to investigate this submerged reality, they 

discovered structural patterns of thinking and acting that appeared to be present in 

what they term the modern project—the expansion of selective European ways of 

thinking and acting designed to consolidate European hegemony. The structures they 

uncovered and the mode of thinking they have promoted are now termed coloniality 

and decolonial thinking. For our purposes, there are four main points I want to make 

with regard to decolonial thinking.  

The first is that we need to understand that modernity has created a world 

system that for the first time in the history of the world has linked all (or virtually all) 

parts of the world and subsumed them into a connected system. Along with this 

comes the realization that not everyone and everywhere have benefited from these 

connections. There is a dark side to this modern system of coloniality so that you have 

those who benefit from the modern project, those who are “inside” modernity and 

wield the power of modernity and who can too easily be blinded to the millions who 

                                                           
5 See Mabel Morana, Enrique Dussel, Carlos Jauregui, eds., Coloniality at Large: Latin America and 
the Postcolonial Debate, (Durham, NC: Duke University Press, 2008); Walter D. Mignolo and 
Catherine Walsh, On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis (Durham, NC: Duke University Press 
Books, 2018). 
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are negatively affected by modernity, who are “outside.” This “outside” of modernity 

is termed the “colonial difference.” By colonial difference is meant “the place and 

experiences of those who have been the object of inferiorization on the part of others 

who, in the midst of the colonial endeavor, have come to consider themselves to be 

superior. It is a place and experience constituted as an exteriority to modernity 

according to a negative logic (a logic of inferiorization).”6 

  Second, there is a “coloniality of power”7 which privileges and enshrines Euro-

American thinking by constituting itself in (i) the classification and reclassification of 

the planet population, especially along racial, civilizational and evolutionary lines 

(the concept of culture becomes crucial in this task); (ii) institutional structures 

which function to articulate and manage such classifications (state, university, 

church, etc.); (iii) the definition of spaces appropriate to such goals; and (iv) an 

epistemological perspective that articulates, legitimates and channels its production 

of knowledge. Walter Mignolo explains that “Eurocentrism becomes, therefore, a 

metaphor to describe the coloniality of power from the perspective of subalternity. 

From the epistemological perspective, European local knowledge and histories have 

been projected to global designs.”8  

Third, decolonial thought seeks to produce knowledge formed from the 

colonial difference. What is needed is a new way of thinking, not new ideas. As such, 

if one speaks from the perspective of the colonial difference, one also speaks from 

what Mignolo calls the “colonial wound” and therefore decolonial thought and 

practice does privilege knowledge from these spaces of oppression, the victims of 

modernity, but with the realization that even though it is produced from “outside” 

modernity it still is linked to the modern project. The colonial wound is created by 

coloniality. So decolonial thought gives rise to an ethics and a politics of 

pluriversality. Standing in opposition to global and totalitarian designs created in the 

name of universality (which usually means a particularity claiming to be universal), 

pluriversality is an attempt to make visible and viable a multiplicity of knowledges, 

forms of being, and visions of the world. “Pluriversality is equality-in-difference, the 

possibility that many worlds can fit in one world. It is the future alternative to 
                                                           
6 Gregory A. Banazak and Luis Reyes Ceja, “The Challenge and Promise of Decolonial Thought to 
Biblical Interpretation,” Postscripts 4, no. 1 (2008): 116. 
7 Cf. Anibal Quijano, “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Social Classification”, in Coloniality at 
Large: Latin America and the Postcolonial Debate, ed. Mabel Morana, Enrique Dussel, Carlos A. 
Jauregui (Durham, NC: Duke University Press 2008), 181-224. 
8 Walter D. Mignolo, Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border 
Thinking (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000), 17. 
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modernity/coloniality.”9 Decolonial thinkers see this as occurring across many 

disciplines and many facets of life, hence they assert the “transdisciplinary” and 

“transcultural” nature of decolonial thinking. This mixture of perspectives works to 

unmask the “purity” of disciplines and the so-called “universality” of modernity. 

Fourth, though decolonial thinking speaks about the “inside” and “outside” of 

modernity, these are markers designed to explain the colonial difference and colonial 

wound. They are not to imply that there is a point of view that stands outside of the 

modern project looking in. In fact, decolonial thinking insists that it is impossible to 

have a vantage point from which one can view the goings on of the modern project, 

there is no epoche as early phenomenologists would say. This means that we all 

understand the workings of coloniality by already experiencing it and partaking in 

neocolonial bounty as a postcolonial or anticolonial human agent. Franz 

Hinkelammert refers to this as the “privileged exploited”, and Gayatri Spivak calls 

this “neocolonizing anticolonialism.”10 In other words, in working to decolonize, we 

must be aware of our complicity and use of colonial methodologies, languages, and 

epistemic locations and the trap of substitutive ideology. This might be the most 

important aspect of decolonial thinking to my mind, since it does not set itself up as 

the answer to the problems of modernity but as a way of de-linking accustomed 

relationships with a view to re-linking in multiple, relative and admittedly impure 

ways. 

As an aside, let me also briefly mention how decolonial thought differs from 

postmodern and postcolonial thinking. The postmodern debate, as its name suggests, 

still is a debate situated in the heart of modernity and is an inner modern debate 

attempting to rekindle enlightenment principles in non-dogmatic or non-overarching 

narrative form. Despite this, it still holds to the core belief that the European 

enlightenment is the measure by which one determines preference for food, culture, 

language, music, business and education. It is still heavily inscribed with the 

coloniality of power and for all its intentions, is unable to seriously address the 

colonial wound and the millions of people affected by it. Decolonial thought rejects 

the idea that discourse generated from the inside of modernity can effectively address 
                                                           
9 Banazak and Ceja, “The Challenge and Promise of Decolonial Thought to Biblical Interpretation,” 
118. 
10 Cf. Franz J. Hinkelammert, “Changes in the Relationships between Third World Countries and First 
World Countries,” in Spirituality of the Third World: A Cry for Life, ed. K.C. Abraham and Bernadette 
Mbuy-Beya, (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1994), 9-19; Gayatri Spivak, Critique of Postcolonial 
Reason: Toward a History of the Vanishing Present (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1999), 191. 
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the colonial difference. Postcolonial thought, though similar to decolonial thought, 

tends to be, again as the name implies, critical thinking in response to the aftermath 

of colonialism in previously colonized nations after “independence.” Such thinking is 

uniformly anti-colonial and focuses on issues of identity, politics and social 

construction in postcolonial contexts. Its aim is to forge reasoned trajectories for 

members of postcolonial societies as they navigate post-independence/globalization 

phenomena with the hope of creating stable, secure, productive and locally 

owned/managed contexts. While this constructive activity is important for decolonial 

thought, its seeming implication that there is an epistemic location outside of the 

colonial matrix from which it can be critiqued as a space to create alternatives, is 

rejected by decolonial thought. Indeed, for decolonial thought, one must make the 

clear distinction between colonialism and coloniality—the former a period of 

occupation and the latter, the epistemic structures that remain long after the period 

of occupied colonialism has ended.  

As you can no doubt determine, the tasks of developing a decolonial form of 

theologizing require great humility and significant adjustments in theological 

epistemologies and perspectives. Though sociology and some philosophies have 

embraced this, it still remains a developing notion in theology. I know my colleagues 

and I in the WFTL are engaging this11 and there are others in the academy around the 

world working in this area because we see in decolonial thought opportunities to 

describe the social/political/economic/cultural situations in which we find ourselves, 

as well as opportunities to create alternative epistemologies. This is happening in 

reflections on race,12 gender13 and migration studies14 as these are areas decolonial 

thinkers explore in terms of the coloniality of power and living in pluriversal, 

intersectional contexts, and more broadly in looking at civilizational changes15. 

                                                           
11 Jean-François Roussel, ed., Decoloniality and Justice: Theological Perspectives (São Leopoldo: 
Oikos, 2018); Ada María Isasi-Diaz and Eduardo Mendieta, eds., Decolonizing Epistemologies: 
Latina/o Theology and Philosophy (New York: Fordham University Press, 2011). 
12 Rufus Burnett, Jr., Decolonizing Revelation: A Spatial Reading of the Blues (Fortress Academic, 
2018). 
13 Maria Lugones, “The Coloniality of Gender”, in Worlds and Knowledges Otherwise (vol 2, dos 2, 
Spring 2008) 1-17. 
14 Gemma Tulud Cruz, Toward a Theology of Migration: Social Justice and Religious Experience 
(Palgrave MacMillan, 2014). 
15 Lee Cormie, “New Heavens/New Hells”, in Gerald M. Boodoo, ed., Religion, Human Dignity and 
Liberation (São Leopoldo, Oikos, 2016) 265-280; \ Lee Cormie, “Religious Resurgence in the 
Anthropocene”, in Religion and the Politics of Integral Justice, ed. Gerard M. Boodoo, forthcoming 
2019. 
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Gender Power Differentials 

 

A former colleague of mine at Duquesne, Anne Clifford,16 some years ago did a 

good job of outlining the various phases of feminist activity and stopped just short of 

the ecofeminist movement which correctly points out the symbiotic relationship in 

our treatment of women and the environment. Forgive my graphic expression but we 

seem to be willing and able to rape women and our environment as tools of war and 

exploitation. What I have heard repeatedly from my colleagues around the world over 

the years, Kochurani Abraham of India, Luiza Tomita of Brazil, Diane Jagdeo (may 

she rest in peace) from Trinidad, Albertine Tshilibondi Ngoyi from the Congo, Mary 

Getui from Kenya, Denise and Elise Couture from Canada and many more,17 

including my colleagues here in the USA, is the increase in the level and types of 

violence against women occurring today. Global estimates published by the World 

Health Organization (WHO)18 indicate that about 1 in 3 (35%) women worldwide 

have experienced either physical and/or sexual intimate partner violence or non-

partner sexual violence in their lifetime. And those of us teaching in colleges and 

universities around the USA know that among undergraduate females 23.1%, that’s 

almost 1 in 4, have experienced sexual violence on campus—and that is based on what 

is reported and volunteered information, so it could even be higher! Some of my 

colleagues think this is a backlash for the advances women have made in society 

coupled with the perception that this is done at the expense of males advancing. The 

hard-fought advances of women are clearly not on the backs of males and one is hard-

put to find any woman’s movement that is not at the same time inclusive of males and 

people of other sexual orientations. So, it seems that the main driver of this violence 

is power and its use. I remember in the early 2000s Diane Jagdeo19 responding to 

part of a presentation I did in the Caribbean where I favored kenosis over dynamis in 

response to some social issues. She pointed out that for women in the Caribbean, 

dynamis, force, power, is necessary to survive as well as to engage the reality they 

have to face on a daily basis. The equitable distribution of power remains a significant 

problem in gender relations throughout our world. Thus far, our theological models 
                                                           
16 Anne Clifford, Introducing Feminist Theology (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2000). 
17 See the section “Gender, Feminisms and Equality” in Gerald M. Boodoo, ed., Religion, Human 
Dignity and Liberation (São Leopoldo: Oikos, 2016). 
18 “Violence Against Women,” Fact Sheets, World Health Organization, https://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/violence-against-women. 
19 Unplublished presentation by Sr. Diane Jagdeo, O.P., “Women and Caribbean Theology” at the 10th 
Anniversary Conference of the Conference on Theology in the Caribbean Today, 2003. 
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have not been able to find ways to resolve this. If anything, despite the excellent work 

of many of our theologians, our prevalent theological and ecclesial structures remain 

entrenched in, on the one hand voicing support for change but on the other, 

partaking in social, economic, political and religious decisions that bespeak the 

former. This lack of consistency, even in a measured approach, helps to stoke the 

raging fires that give rise to the violence against women that we continue to 

experience today.  

Some interesting developments in decolonial and indigenous perspectives 

present gender as also part of the colonial matrix20 and assert local perspectives such 

as the two spirit, third and fourth gender (and more) conceptions of indigenous 

peoples,21 that do not assign meaning to sexual anatomical differences from the 

binary (man/woman) understanding still being used in conceptions of gender. A 

must read is Oyerinke Oyewumi’s text The Invention of Women: Making an African 

Sense of Western Gender Discourses22 where she argues for an egalitarianism 

generated by the local and indigenous context that can be non-gendered and which 

need not use as its starting point the colonial imagination of male domination and 

female subordination. 

 

Perspectives on the Environment and its Degradation 

 

Many of the places I have visited over the years in Africa, Asia, Latin America, 

and the Caribbean, as well as here in the USA and Canada, have experienced natural 

disasters (earthquakes, flooding, wildfires, landslides, etc.) at various magnitudes, 

and the effects of human aided environmental degradation over the years. I know of 

this first-hand, being a native of Trinidad as well as being dislocated from New 

Orleans by Hurricane Katrina in 2005. Increasingly, natural disasters are more 

potent and affect more people. Local communities and smaller nations face the brunt 

of these events and the poorer and less resource wealthy you are, the more you are 

                                                           
20 Maria Lugones, “The Coloniality of Gender”, Worlds and Knowledges Otherwise 2, no. 2 (Spring 
2008): 1-17. 
21 Vance Blackfox, “What I am,” Ecclesio (blog), March 21, 2014, 
http://www.ecclesio.com/2014/03/what-i-am-vance-blackfox; Michael J. Horswell, “Toward an 
Andean Theory of Ritual Same-Sex Sexuality and Third-Gender Subjectivity,” in Infamous Desire: 
Male Homosexuality in Colonial Latin America, ed. Pete Sigal (Chicago: The University of Chicago 
Press, 2002); Will Roscoe, Changing Ones: Third and Fourth Genders in Native North America (New 
York: Palgrave MacMillan, 2000). 
22 Oyerinke Oyewumi, The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender 
Discourses (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997). 
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affected and the harder it is to come back. In some cases, as in Montserrat in 1995 

with the eruption of the volcano Soufriere, one never really comes back since most of 

the island was evacuated and today only around 5000 people inhabit the island. 

Hurricane Maria, in 2017, devastated islands in the Caribbean and the island of 

Dominica underwent damage of historic proportions, but is using the tragedy as an 

opportunity to build the first climate resilient country in the world. 

Climate change, including our contribution to it, is creating food insecurity, 

dislocations and migrations, economic hardship, questions about energy policy, but 

most importantly it is leading to the loss of habitat for humans and other species. The 

deoxygenation of the oceans is causing shores in the Caribbean to be inundated by 

seaweed and contributing to the loss of coral reefs and the fish that live there. I 

recently visited my primary care physician who lived as a teen on the island of St. 

Thomas and he remembers diving and snorkeling among the reefs that were bright 

with color and teeming with fish and sharks (predominantly barracuda). He revisited 

some weeks ago and mentioned that he wondered why they did not tell folk diving at 

the reef to take off anything that sparkles, like watches and jewelry. When he dove 

and swam around for a bit he realized why, there weren’t any sharks around to be 

attracted to the bling because there were not many fish in the reefs, which were 

themselves much less bright and healthy than he remembered. This can be repeated 

all around the Caribbean with noticeable degradation in the coral reefs. Add to this 

the dumping of human and radioactive waste and the plastic pollution found in our 

oceans and we have a recipe for lasting disaster. Things are not much better on land. 

Environmental and ecotheological perspectives have become more important 

for many local contexts as they try to understand how ecosystems and faith 

perspectives can merge to create more healthy environments, institutions and 

spiritualities that allow all in the ecosystem to be sustainable and thrive. The search 

for renewable and sustainable energy and environmental models is also the search for 

renewed human dignity and hope.23 Ecotheology informed by local perspectives is not 

a choice made for a fashionable book publication or journal article, it is a necessary 

endeavor because climate change and natural disasters continue to create situations 

that bend, break and destroy the lives of our ecosystems. 

 

                                                           
23 See the sections “Interfaith/Religious Dialogue and Ecological Mobilization for Justice and Peace” 
and “Indigenous Peoples, Religions and Human Dignity” in Boodoo, ed., Religion, Human Dignity 
and Liberation. 
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Interfaith/religious Relations 

 

You may have noticed that I did not use the word “dialogue” in the section 

header because I think this is peculiar to societies dominated by one religion and 

used by the dominant religion as a means to get a hold of other non-dominant 

religious expressions. Instead I prefer “relations” because that is how religions in 

multi religious societies engage each other. I grew up in such a society in Trinidad 

and it is commonplace for Hindus, Muslims, Catholics, Presbyterians, Rastafarians 

and others to share each other’s feast and attend the same school, whether Christian 

or Hindu. It is commonplace in some parts of Caribbean (e.g., Jamaica) to find a 

Hindu as the principal of a Catholic high school or someone of another denomination 

championing and leading a particular denominational school. More often than not, it 

is the institutional religious structures and traditions and their will to power that 

prevent full religious integration and spiritual intersectionality.24 In general, relations 

among people and thinkers of different faiths and religions exhibit reflexivity and 

continue to nurture all of our faiths and religions. After all, I am not aware of any of 

our religions today that did not arise out of another or blend of other religions (e.g. 

Christianity from Judaism), so they are inherently interreligious, though we like to 

pretend otherwise. 

One aspect of this area that is gaining more traction however is our relations to 

indigenous people and their cosmologies.25 For far too long their contexts and 

epistemologies have been inferiorized and subjugated, and the myth of their 

extinction has been over exaggerated. Our attempts to deny them have ranged from 

                                                           
24 A good example of this is the La Divina Pastora/Suparee Ke Mai devotions of Trinidad, celebrated 
by Christians (not only Catholics) and Hindus/Muslims. See Gerald M. Boodoo, “The Faith of the 
People: The Divina Pastora Devotions of Trinidad”, in Religion, Culture and Tradition in the 
Caribbean, ed. Hemchand Gossai and Nathaniel Samuel Murrell (New York: St. Martin’s Press, 2000); 
The Madonna Murti (documentary), directed by Oyetayo Raymond Ojoade, written by Sharion Syriac 
(Trinidad, 2013); Teruyuki Tsuji, “‘They don’t do culture’: Mother Kali as a Matrix of National Culture 
in Trinidad,” Wadabagei: A Journal of the Caribbean and Its Diasporas 12, no. 3 (2009): 59–86. 
25 Michel Andraos, ed., The Church and Indigenous Peoples in the Americas: In Between 
Reconciliation and Decolonization (Eugene, OR: Cascade Books, 2019); Elochukwu Uzukwu, God, 
Spirit, and Human Wholeness: Appropriating Faith and Culture in West African Style (Eugene, OR: 
Pickwick Publications, 2012); Elochukwu Uzukwu and Akuma-Kalu Njoku, eds., Interface Between 
Igbo Theology and Christianity (Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2014); 
Eleazar López Hernández, “Towards a Theology of Ecology from and Indigenous Perspective,” in 
Religion, Human Dignity and Liberation, ed. Gerard M. Boodoo, (São Leopoldo, Oikos, 2016), 191-
195; Gerald M. Boodoo, “Liberation and Indigenous Peoples: Who, What, Where Is Indigenous?” in 
Religion, Human Dignity and Liberation, ed. Gerard M. Boodoo, (São Leopoldo, Oikos, 2016),179-
190; Elise Grondin-Couture, “Transforming the Idea(l) of Justice: Readiing Stories by Indigenous 
Women as a Feminist Settler” in Religion and the Politics of Integral Justice, ed. Gerald M. Boodoo, 
forthcoming 2019. 
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claiming that they no longer exist in identifiable groups, to them not having viable 

religions, to their being animistic and primitive, to questions of their identity as valid 

members of their group. The question of who, what, where is the indigenous and their 

right to self-determination remain political and economic flashpoints, but they can no 

longer be ignored and theologians cannot dismiss nor only work to subsume their 

cosmologies into a fulfillment model for Christianity. Theologians all over the world 

make the claim that God was present in their regions before Christianity was brought. 

This means more than simply a preparation for an imperial colonial religiosity! 

Especially when these indigenous expressions have exhibited, in the most part, 

spiritual hospitality in allowing spaces for other gods and religions. Perhaps we need 

to recover the indigenous contexts out of which Christianity arose, the network of 

indigenous groups of the pre-Israelites.26 It always fascinates me that Christianity in 

the conquest of the Americas and Africa was quick to label indigenous populations 

there as cannibalistic and therefore inferior and backward, when to date, there is no 

archeological evidence to support this except in some cases of ritual sacrifice. Yet this 

same religion, Christianity, demands that its followers eat the body and drink the 

blood of its God who became human on as regular a basis as possible. So, one form of 

ritual cannibalism is better than another? 

 

Avenues of Promise: Gifts from Local Theologies 

 

In this final and brief concluding section I want to make two suggestions of 

what I consider to be avenues of promise gifted to us by local theologies especially in 

light of the overall theme of this conference Another World Is Possible: Violence, 

Resistance and Transformation, which uses the Zapatista phrase taken up as the 

mantra of the WSF that “Another World is Possible” and the theme of the most recent 

WSF and WFTL meeting in Salvador da Bahia last year, “Resist and Create; Resist 

and Transform.” 

The first gift, is that by the very nature of locality (and we all, including our 

religions, are local in nature) we are partial, in the sense that we do not have the 

whole picture and therefore our traditions are partial and cannot give us the whole 

picture. Chimamandah Adichie in her famous TED Talk on “The Danger of a Single 

                                                           
26 Steven Battin, “Resurrection of Jesus as Resurrection of the Ancestors: A Hermeneutic Prologue to 
Epistemic Decoloniality in Christian Theology”, Decoloniality and Justice: Theological Perspectives, 
ed. Jean-François Roussel (São Leopoldo: Oikos, 2018), 73-82. 
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Story” makes this point very well.27 The reality is that we do not have “pure” and 

complete traditions and the partiality of our traditions, including the Catholic 

traditions (plural, not singular) require other traditions in the search for completion.  

A thinker in the Caribbean I admire, Wilson Harris, speaks of the “numinous 

partiality”28 we present in our historical and fictional expressions that allow us to 

“arrive in tradition.” 

 
Indeed, in this scenario we come abreast of the self-deceptions in a purely 
formulaic (some would say Cartesian) education, in which a so-called dialogue 
with the past rests on descriptions of, not numinous arrival in, the complex, 
disturbing life of tradition.29 

 

He is arguing here against the retrieval of some magical, “pure”, original 

consciousness, or calcified structure, which is presupposed with dominant historical 

descriptions. Instead, to arrive in tradition “involves an appreciation of profound 

tension between originality and tradition.”30 There is in this understanding a deep 

sense of owning and appreciating the partiality of any interpretation. How will 

Christian narratives, imperial narratives, colonial narratives, dominating narratives 

fare in such an exercise when their aims and goals are toward total description? None 

of these aforementioned narratives lay claim to partiality nor are they interested in 

doing so. How would Christianity be understood with such claims of partiality? 

Theological and dogmatic expressions recoil at this because of the specter of 

relativism. Perhaps we have given that term a bad rap by not embracing the partiality 

of our local histories. I quote Harris again, 

 
There can be no perfect or absolute arrival in tradition, and some measure of 
descriptive logic is necessary; but we need a narrative that helps us to sense the 
partiality of linear progression and brings home to us in genuine stages of 
creativity (rather than purely intellectual experimentation) the simultaneity of 
the past, present and the future in the unfinished genesis of the imagination.31 

 

This arriving in tradition depends on our use of the arts of the imagination 

which seem to have been shunned in the technologically driven modern age. In our 

rush to invest absolutely in partial traditions (modernity, coloniality, religious 

                                                           
27 Chimamanda Ngozi Adichie, “The Danger of a Single Story,” TED Talks, July 2009, 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story 
28 Wilson Harris, “Creoleness: The Crossroads of a Civilization?,” in The Unfinished Genesis of the 
Imagination: Selected Essays of Wilson Harris, ed. Andrew Bundy (New York: Routledge 1999) 247. 
29 Harris, “Creoleness,” 243. 
30 Harris, “Creoleness,” 243. 
31 Harris, “Creoleness,” 244. 



248 | Cordeiro de Deus: Festschrift  em homenagem a Luiz Carlos Susin 

economies) we do not partake of the creative capacity to “read ourselves in the book 

of reality...as partial creatures.”32 Instead of arriving in tradition, we encapsulate it 

with descriptors that make us essential to its existence. We become not just necessary 

to the tradition, we become the tradition itself! A new theological reading from the 

local partiality of our contexts, struggling with the tension between originality and 

tradition that addresses the heart of our presuppositions, must work with our 

imaginative capacity for re-creative genius. It also requires bravery and trust in the 

Spirit. Can our theological traditions adjust their seemingly unlimited hubris and 

arrive in tradition as partial readings rather than claim to be the tradition(s)? 

The second gift is that location is significant for local theologies, and by 

location I mean geography, space, land, place. Our obsession in modernity with 

temporality seems to allow us to neglect the specificity of spatial realities and reduce 

them to signification and transcendental possibilities that we need not substantially 

engage, and that we can universalize. Perhaps the expanding engagement with 

indigenous cosmologies is helping to emphasize this point but we do need to begin 

shifting our gaze to a/the spatial turn in theology33 and to what it means to prioritize 

spatial readings in our theologizing. Vine Deloria mentioned this years ago for the 

North American context and, increasingly, local theological reflections are asking us 

to attend to their space, understand their land, share but don’t dominate their place. I 

refer to this turn to the spatial as developing spatial theological flows. Robert 

Schreiter used the term “flow” some years ago to speak of what he called global flows 

to describe in broad strokes responses to the effects of globalization. According to 

Schreiter, flows can be understood as discourses, epistemologies and activities, that, 

while not uniform or systemic, represent a series of linkages that are mutually 

intelligible. They are not uniform or systemic, because of their commitment to 

specific cultural and social settings. Yet they are intelligible to discourses, 

epistemologies and activities in other cultural and social settings that are 

experiencing similar problems and exhibiting similar responses.34 

I use the term in a similar manner but with the recognition that one can move 

in and out of spatial epistemological flows and that to remain within it requires 
                                                           
32 Harris, “Creoleness,” 247. 
33 Sigurd Bergman, “Theology in its Spatial Turn: Space, Place and Built Environments Challenging 
and Changing the Images of God,” Religion Compass 1, no. 3 (2002): 353-379; see also a special 
section of the Annals of the Association of American Geographers (96, no. 1 (2006): 169-202; Bruce 
B. Janz, ed., Place, Space and Hermeneutics (Geneva: Springer, 2018). 
34 Robert J. Schreiter, The New Catholicity: Theology between the Global and the Local (Maryknoll, 
NY: Orbis Books, 1997), 16. 
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continually adjusted epistemological intentionality in prioritizing space. What I mean 

and understand by spatial epistemological flows is a work in progress for me but I do 

know that it gives theology alternatives to its current temporally bound 

epistemologies. It is a difficult de-linking and re-linking to accomplish but it gives 

theology the ability to resist epistemic locations that stifle transformation and locates 

us in spaces that provide glimpses of another possible world. This is always 

reflexively exposed when we have to adjust to languages arising out of contexts that 

differ cosmologically and spatially, so, I will end by referencing a prayer that is the 

bedrock of Christianity but spoken in the Arawakan language of the Tainos who 

inhabited the bigger islands of the Caribbean. 

 

Guaki’a baba, turey toca (Our father [in the] quietness or stillness of the sky) 

Guami’ke’ni (lord of island and water), guami’karaya guey (lord of moon and 

sun) 

Gua’rico guaki’a (come to us) 

Taino ti bo matu’m (good, high big and generous/friendship), 

Busica guaki’a (to give to us) 

Yucubia aje casabi (tubers/plants, cassava bread) 

Hu’raca’n ua’ (hurricane/bad spirit no), mabuya ua’ (ghost of an evil spirit no), 

Yuke’io han (rainforest/good spirit [of the mountain] yes), 

Naboria daca (servant am I), 

Han ha’n catu’ (So be it/Yes let it be this way).



 

 

 



 

14. A ENCÍCLIA LAUDATO SI’ E OS ANIMAIS1 

 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-14 

Gilmar Zampieri2 

 

Introdução 

 

O Papa Francisco elevou o status do debate em torno da ecologia, transpondo e 

transformando-a de um tema periférico no interno da doutrina social da igreja para 

um tema e questão central e sistematicamente elaborada. A evolução do conceito, de 

periférico para central, passa de uma ecologia criacional, ambiental e humana para 

uma ecologia integral (BRIGUENTI, pp 52-64). A partir da encíclica Laudato Si’ falar 

novamente em criação, meio ambiente e humanidade só será possível tendo como 

modelo o enredo traçado pelo Papa. Já não será mais razoável pensar aquém da 

encíclica. Já não será razoável pensar isolado e fragmentariamente. No interior da 

igreja e da teologia já não bastará acréscimos temáticos sem conexão e 

interdependência no trato da questão ecológica. E no interior do pensamento 

científico, o paradigma cartesiano, que separa para compreender, necessita ser 

superado e, no seu lugar, será necessário pensar, para bem compreender, a partir do 

paradigma sistêmico e holístico cuja fórmula sintética é: tudo está interligado. Águas, 

terra, ar, animais e humanos são parte de um todo, de uma casa comum (Terra). Que 

feliz expressão essa: casa comum!  

Dizer casa comum, ecologia integral, tudo está interligado significa dizer que 

isolado e separadamente não é possível pensar o ser e este, quando isolado, se desfaz 

e morre. Significa também dizer, com Anaxágoras, que “tudo está em tudo” que 

somos todos irmãos e irmãs e, portanto, o ar, a água, matéria e energia atômica que 

está em mim está também nos minerais, vegetais e animais. A parte está no todo e o 

todo está todo na parte. Se tudo está em tudo e tudo está conectado então somos 

somente aparentemente diferentes e muito injustamente um superior ao outro. Do 

ponto de vista da vida somos uma comunidade de vida com igual valor e, diante de 

                                                           
1 Publicado originalmente em: Cadernos teologia pública. Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 
Instituto Humanitas Unisinos. – Ano XIII, n. 110, v. 13, 2016. São Leopoldo: Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos, 2004. 
2 Professor de ética e direitos humanos no UNILASALLE e Teologia fundamental na ESTEF (Escola 
de Teologia e Espiritualidade Franciscana).  

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-14


252 | Cordeiro de Deus: Festschrift  em homenagem a Luiz Carlos Susin 

Deus, cada criatura tem valor próprio e pelo simples fato de existirem bendizem e Lhe 

dão glória (LS, 69). 

E mais, se tudo está conectado e interligado então não é correto falar em crise 

ecológica sem conectar com o modelo de desenvolvimento econômico predatória da 

natureza e dos pobres, aliado a um sistema político estatal conivente e dependente 

das corporações econômicas que visam mais o lucro do que a justiça e equilíbrio 

ecológico. E se tudo está interligado, então, a crise socioambiental só pode ser 

solucionada com esforços em vários níveis, internacional, nacional, institucional e 

pessoal. Para isso políticas públicas e nova educação e espiritualidade se impõe para 

ultrapassarmos um modo de vida e de consumo que a tudo e a todos trata como 

descartável numa lógica de satisfação de desejos, mais do que satisfação de 

necessidades que respeite o limite dos recursos naturais. 

Esse parece ser o horizonte da reflexão sistêmica da Laudato Si’. A análise de 

cada uma das partes que compõe a encíclica segundo o método ver, julgar e agir vai 

além do que temos por interesse aqui. Já há bons estudos e aprofundamento que dão 

conta do alcance geral da encíclica3. O foco de nosso interesse será algo ainda pouco 

explorado, pouco visto, pouco analisado, quase desconhecido, silenciado, ou não 

percebido como algo que mereça atenção, mas que em nosso entendimento deveria 

ser de atenção absoluta.  

Trata-se da questão crucial da relação entre humanos e animais não humanos 

que numa abordagem ecológica deveria ser simplesmente uma questão central, mas 

não tem sido, inclusive na Laudato Si’. Nesse sentido a encíclica ainda é refém de um 

viés antropocêntrico especista com forte tendência metafísica no trato dos seres, 

como são os animais, que não fazem parte do meio ambiente, não são recursos 

naturais, mas são sujeitos de uma vida senciente, que interagem no meio ambiente. 

Há, de fato, um platonismo na ecoteologia, na medida em que em sua metodologia 

não alcança pensar a partir da irrepetibilidade, singularidades e especificidade dos 

seres vivos animais, colocando a discussão sempre no patamar holístico, do todo, dos 

ecossistemas e da sustentabilidade, não ponderando o valor em si de cada ser vivo 

senciente na diferença com o ser vivo não senciente, por exemplo. Nesse sentido, nos 

parece incorreto falar somente de crise social e ambiental ou socioambiental. Os 

animais não humanos não fazem parte do meio ambiente, eles não compõem a 

                                                           
3 Cf. MURAD A.; TAVARES, S. Silva (Orgs.). Cuidar da Casa Comum. Chaves de leitura teológicas e 
pastorais da Laudato Si’. São Paulo: Paulinas, 2016. 
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paisagem, não são recursos naturais, eles são alguém com olhos que nos olham e nos 

lançam um apelo ético e religioso: socorro! 

Para o desenvolvimento da tese seguiremos o esquema da própria Laudato Si’, 

apresentando o que está posto na discussão quando se trata da relação entre 

humanos e animais não humanos e, com isso, deixando explícita a ausência na 

Laudato Si’ da questão animal, enquanto questão específica com problemas e dramas 

particulares. Por outro lado, seguindo também o esquema da encíclica, destacaremos 

o que nas intuições do Papa há de profético, mesmo nas ambiguidades, para os altos 

interesses dos animais.  

 

O que está acontecendo com os animais? Holocausto animal? 

 

Quais os dramas particulares que os animais não humanos enfrentam, por 

nossa culpa e responsabilidade e que, portanto, merecem justiça e não só compaixão, 

e que precisam ser postos e nomeados linguisticamente para não continuar 

mascarando a realidade? De que estamos falando quando falamos da nossa relação 

com os animais não humanos? Como descrever minimamente o que está acontecendo 

com os animais? 

O escritor sul-africano John Maxwell Coetzee, Prêmio Nobel de Literatura em 

2003, sugere no livro A Vida dos Animais4, uma instigante analogia entre o 

holocausto, perpetrado aos judeus, ciganos, homossexuais e outros grupos 

minoritários, na Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial, e o 

holocausto incessante, imposto aos indefesos e inocentes animais. Ele insinua que o 

termo “campos de concentração”, é o que melhor define a nossa relação com os 

“outros”, os animais não humanos.  

Seguindo a intuição de Coetzee, poderíamos localizar cinco grandes campos de 

concentração5, em estado vigente e permanente, nos quais o ser humano submete à 

escravidão, tortura e à morte, bilhões de animais a cada ano. Pois é isso o que está 

acontecendo, escravidão, tortura e morte. 

 

 

                                                           
4 COETZEE, John Maxwell. A Vida dos animais. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.  
5 Para um aprofundamento na descrição do holocausto animal nos cinco campos de concentração, bem 
como a história da ética e da teologia desde a perspectiva da libertação animal, Cf. SUSIN, L. C.; 
ZAMPIERI, G. A Vida dos Outros. Ética e teologia da libertação animal. São Paulo: Paulinas, 2015. 
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1º campo de concentração: estimação 

 

O primeiro campo de concentração e que nos afeta direta e proximamente é o 

campo de concentração dos animais domésticos. É um campo com menor problema 

de ordem moral e talvez a situação de menor sofrimento e morte dos animais. Afinal, 

nós amamos nossos cães e gatos e costumamos tratar bem, proteger e cuidar aqueles 

que amamos. Essa é a regra e isso parece bem. 

 No entanto, a domesticação de animais e o consequente afeto a eles 

dispensado, não nos livram de culpa e de vergonha por uma série de problemas que 

lhes causamos: espécies silvestres domesticadas e mantidas em cativeiro; cães 

mutilados por cirurgia nas cordas vocais para que não nos importunem com latidos; 

gatos privados das unhas para que não arranhem seus donos e seus móveis etc. Além 

disso, muitos pets são incomodamente vestidos ou confinados em espaços 

impróprios, pequenos e sem contato com a natureza, o que os impede de exercer sua 

índole natural. Acrescentam-se a isso os dissabores da ração artificial, do 

adestramento não isento de excessos e sofrimentos, da solidão diária quando da 

ausência do tutor da casa e da ausência de outros animais da mesma espécie para 

companhia e, sobretudo, do abandono que os joga na rua, lugar de maus-tratos, 

desprezo, doenças e morte para os animais. Quando se abre os olhos, vê-se que esse 

campo apresenta uma série de problemas que teimamos em não ver. 

 

2º campo de concentração: o entretenimento 

 

Quanto sofrimento aos animais custa o nosso divertimento em suas várias 

modalidades? As espécies selvagens expostas em circos e zoológicos, os animais 

feridos e mortos em touradas, vaquejadas, rodeios e rinhas, todos eles vivem uma 

vida infeliz, em estado de medo e stress permanente, longe do seu habitat natural e 

da liberdade que qualquer animal precisa como condição mínima de vida digna.  

Verifica-se atualmente um processo de combate ao excesso de tortura imposta 

aos animais no campo dos jogos e das diversões. Mudanças são regulamentadas para 

restringir e coibir essas práticas, mas ainda persistem tradições que ignoram os 

interesses dos animais enquanto seres vivos e os tratam como coisas. Como meros 

objetos, eles são enjaulados e torturados em sessões de treinamento e em 

modalidades de provas e jogos que só nos divertem por conta da nossa 
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insensibilidade e alienação moral, mas são humilhantes e não são nada divertidas 

para os animais escravizados para esse fim. 

 

3º campo de concentração: ensino e pesquisa 

 

O campo dos experimentos é minado pela nossa sutil justificativa que teima 

em afirmar a necessidade dos procedimentos de ensino e pesquisa. De modo geral, 

valemo-nos de argumentos do tipo: a ciência estagnaria se não usássemos a cobaia 

animal; se você ou seu filho tivesse uma doença rara e nova, que só seria combatida 

com medicamentos testados em animais, você abriria mão desse recurso da ciência? 

E mais: não vale a pena praticar a dissecação e a vivissecção (abrir e estudar animais 

vivos) se isso ajuda na transmissão de conhecimentos?  

Em nome desses argumentos são praticadas as maiores crueldades, na área do 

ensino, pesquisa e dos testes como o são os testes draize e LD50, que medem a 

irritabilidade e toxidade de produtos químicos, farmacológicos e cosméticos, que são 

hoje amplamente contestados pelos defensores dos direitos dos animais. São 

contestados porque há substitutivos eficientes tanto para o ensino quanto para a 

pesquisa. Se não houvesse substitutivos a questão ética não se apresentaria, pois só 

há problema de ordem moral quando se está diante de alternativas. 

 

4º campo de concentração: instrumentos de uso 

 

Nesse campo de concentração os animais viram sapatos, tênis, jaquetas, 

pastas, chinelos, assentos, sofás, malas, bonés etc. Isso inspira uma interrogação, a 

nossa vaidade vale o extermínio de um ser vivo complexo e raro como a lontra, a foca, 

o chinchila, a raposa, o lince? Não há algo de primitivo, selvagem, irracional, 

desumano, insensível e imoral nesse comportamento?  

A captura de animais silvestres para qualquer fim é algo abominável, mas não 

é mais do que a criação de animais complexos, criaturas sensíveis e inteligentes, em 

cativeiro, para um único fim: a morte e o uso do couro, da pele, como ornamento, 

conforto, beleza, utilidade e, acima de tudo, status para nós. Não haverá algo de 

errado em tratar animais sencientes (capacidade de sentir dor e com algum grau de 

consciência) e desejosos de vida, como se fossem coisas? Eles não são coisas, eles são 

alguém. Atrás do seu olhar há alguém e não tão somente algo! 
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5º campo de concentração: alimentação 

 

Comparados com esse, os outros campos de concentração são inocentes. É 

nesse campo que o problema toma proporções de holocausto em massa. Estima-se 

que, anualmente, 60 bilhões de animais são criados e sacrificados para alimentação, 

sem contar os peixes. Isso significa 160 milhões de mortes por dia, 6 milhões por hora 

e 100 mil por minuto.  

Os números impressionam e carregam um enorme peso moral, mas não é 

apenas a quantidade que está em jogo. Imagine em que condições esses animais são 

criados, transportados e abatidos! Mortos prematuramente, criados com hora 

marcada para morrer, muitos ainda filhotes. Na indústria da carne, uma galinha, que 

pode durar até 7 anos em condições naturais, é morta aos 40 dias de vida, um porco 

que pode viver até 12 anos, é morto aos 4 meses; um boi que pode ter uma vida 

natural de 24 anos, morre com porte de adulto aos 2 anos de idade. São curtas e 

tristes vidas! Pior sorte tem as galinhas poedeiras e as vacas leiteiras, reduzidas a 

máquinas de produção. São confinadas e condenadas a viver em pé em espaços 

ínfimos, sem direito sequer de dormir ou ao menos de se deitar, obrigadas a comer 

dia e noite para produzir o dobro do que seria natural em ovos e leite.  

É indescritível e até inimaginável o sofrimento silencioso e anônimo que 

passam os animais tratados como objetos, reduzidos a algo, destituídos do direito de 

ser alguém e de ocupar o seu lugar na comunidade dos seres vivos. Nós ignoramos 

que eles não são pedras inanimadas, não são árvores que compõe a paisagem, não são 

coisas, ignoramos que eles são seres sencientes, que sofrem e lutam pela vida, mesmo 

que nós não nos interessemos por eles e os privemos até de seus instintos de ternura, 

segurança e afeto. É cruel ver os bezerros criados friamente, sem conhecer o contato 

afetuoso da mãe ou os pintinhos amontoados em caixas, que jamais experimentaram 

o calor das asas protetoras da galinha. 

Quando esses animais chegam aos nossos pratos eles chegam não como 

animais, mas como coisas (peças). O animal está ausente no prato. O animal e sua 

vida estão ausentes no bife, na costela, na picanha. No prato o animal vira mercadoria 

fetichizada que esconde o processo sob o qual o animal foi criado e, sobretudo, a sua 

cruenta morte ainda bebê. Fetichizado ainda pelo fato de que não aliamos a peça ao 

todo. A peça ganha autonomia, vida própria, separada do todo, recebendo um valor 

monetário independente do valor que o animal teria em si, mas já não tem. A nossa 
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linguagem se encarrega de fazer um processo de mascaramento do real para que 

nossa consciência siga tranquila e sem dramas morais. Não se diz, por exemplo, 

animais para serem mortos, assassinados, mas se diz: animais para o abate ou para o 

corte! Não se diz: vamos matar e comer um boi, mas vamos comer um churrasco ou 

um bife etc.  

---------------------------xxxxxxxxxxxxx----------------------------- 

 

A pergunta agora é: como a Laudato si’ enfrentou essa realidade? O que ela diz 

na primeira parte em que analisa a realidade sob a pergunta: o que está acontecendo 

com a casa comum? Não seria de supor que numa exposição do problema ecológico 

integral se dissesse algo sobre os animais criados, mantidos e mortos nos campos 

acima referidos? Não seria de supor que na parte onde se expõe as “questões que 

causam inquietação e que já não se pode esconder debaixo do tapete” (LS, 19), 

aparecesse algo, um parágrafo, uma frase, uma menção a realidade acima exposta? 

No entanto, o silêncio é absoluto. É como se não houvesse problema algum nos 

campos de concentração mencionados. É como se fosse algo dentro da normalidade 

com justificativa e legitimidade moral e teológica. Seria puro desconhecimento do 

fato, ou o fato mesmo não merece tratamento diferenciado além do que foi dito?  

Para não sermos injusto vamos recolher o que diz o texto sobre os animais na 

primeira parte da encíclica. Mas cuidado! Tudo o que é dito, e que é pouco ou quase 

nada, em nada toca a questão da indústria da carne, ovos, leite e derivados. Além dos 

outros campos de concentração, que também não são mencionados. Quando a 

encíclica fala dos animais sempre será dentro de outro interesse, qual seja, o 

equilíbrio ambiental e ecossistema, e portanto, dos animais silvestres, por assim 

dizer, e não dos animais criados para fins industriais e para os outros fins acima 

elencados. Senão, vejamos: 

 

1- Quando a encíclica se refere às mudanças climáticas teria sido um lugar 
apropriado para mostrar como a pecuária é responsável por boa parte dos gases 
de efeito estufa, indiretamente pelo desmatamento e queimadas e, diretamente, 
pelo gás metano jogado no ar pelos bovinos, por exemplo. Mas não se faz sequer 
menção e ligação de causa e efeito. O que diz é que as mudanças climáticas, 
possivelmente, darão “origem a migrações de animais e vegetais que nem sempre 
conseguem adaptar-se” (LS, 25).  
2- Quando fala da questão da água, sua qualidade e escassez, diz-se 
acertadamente que é uma questão vital e quem mais sofre são os pobres no acesso 
de água potável e os que mais sofrerão caso ocorra escassez que fatalmente 
provocará aumento do preço dos alimentos no mundo inteiro. Dos animais? 
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Nenhuma palavra. Sabe-se por vários relatórios de que a causa principal do 
excesso de consumo e desperdício de água doce é a pecuária. A criação e o abate 
exigem uma infindável quantidade de água, muito superior ao necessário para a 
agricultura, por exemplo. 
3- Perda da biodiversidade. Nesse ponto o texto recorda que somos responsáveis 
pelas espécies vegetais e animais que desaparecem e ao desaparecerem já não 
“darão glória a Deus com a sua existência” (LS, 33).  Estranhamente faz 
indistinção dos vegetais e dos animais. Mas logo adiante o texto dá a chave de 
interpretação dessa indistinção típica, a nosso ver, da ecoteologia. Apesar de a 
encíclica em momento algum se referir aos animais que criamos para matar, 
sobretudo animais mamíferos e complexos como um boi, uma vaca, um porco, 
uma ovelha etc., em um determinado momento ela chega a diz que até mesmo os 
fungos, as algas, os vermes, os pequenos insetos, os répteis e a variedade 
inumeráveis de micro-organismo importam para a ecologia integral (LS, 34). 
Assim dito parece que a encíclica seria revolucionária chegando à defesa dos mais 
elementares animais, muito além de que vai Peter Singer e Tom Regan, por 
exemplo, que se interessam, sobretudo, com os animais sencientes e sujeitos de 
uma vida. Mas, não. E a encíclica dá a chave hermenêutica que não deixa 
dúvidas. Esses animais importam sim e são necessários “pelo bom funcionamento 
dos ecossistemas” (LS, 34). Importam em si mesmos ou para o 
ecossistema?Afinal, os animais têm valor em si ou são parte de um todo e só tem 
valor no todo? Essa é uma pergunta incontornável para pensar a questão animal 
dentro de uma possível ecologia integral, mas a ecologia integral, mesmo a do 
Papa não alcançou pensar. 

 

E é tudo o que a encíclica diz na primeira parte. E esse tudo é pouco, ou quase 

nada. A questão animal, no seu núcleo duro dos campos de concentração referidos, 

simplesmente não existe para a encíclica. É lamentável, mas o que se pode fazer? O 

louvor, a importância, o alcance revolucionário que a encíclica abriu como 

perspectiva no trato da ecologia integral nunca será satisfatoriamente reconhecido, 

mas na questão animal, simplesmente ficou devendo. E a prova é que não aparece 

exatamente onde deveria aparecer, isto é, no momento de ver a realidade. Quem sabe 

não aparece no julgar? Então vamos ver o que a encíclica diz sobre o nosso foco de 

interesse na parte do julgar teológico e ético. 

 
 
O Evangelho da Criação: Antropocentrismo responsável  
 
 
Na segunda e terceira partes da encíclica o Papa Francisco já não descreve, 

mas prescreve, isto é, lança luzes teológicas e éticas sobre a realidade analisada, em 

vista da superação e transformação da crise ecológica. O Papa reconhece que as 

motivações para cuidar do ambiente podem vir de várias direções, contudo, muito 

acertadamente, mesmo que a encíclica seja dirigida a todos e não somente aos fiéis 

católicos, concentra atenção, na segunda parte da encíclica, nos compromissos 
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ecológicos que brotam das convicções de fé. Para isso opera uma verdadeira 

hermenêutica bíblica de alto alcance para o cuidado com a casa comum.  

Não é o caso de recompor todo tecido da encíclica e sua acertada hermenêutica 

bíblica como fundamento de uma nova sensibilidade ecológica e de cuidado da casa 

comum. Apenas elenco alguns destaques para situar o contexto do que é dito em 

relação aos animais. Seis pontos merecem destaque: 

 

a) Somos feitos a imagem de Deus e com dignidade, somos alguém e não algo. 
Mas somos alguém ao lado de Deus e da Natureza, em estreita relação de 
interconexão. As narrativas bíblicas da criação apontam para a harmonia dessa 
tríplice relação, mas o pecado rompe essa harmonia e o homem se torna 
agressivo, violento e injusto. Explora a natureza, rompe com Deus negando-o e 
nega o outro, matando-o (LS, 66 e 70);  
b) Não somos Deus e é equivocada e errada a interpretação, algumas vezes feita 
até mesmo pela tradição eclesial cristã, de que, em sendo a parte consciente da 
criação, podemos dispor do resto da natureza como bem entendermos. O 
mandato de dominar a criação não dever ser lido sem uma justa hermenêutica. E 
a justa hermenêutica só pode ser do “cultivar e guardar” e não de destruir e 
subjugar (LS, 67);  
c) Chamados à responsabilidade. Há uma responsabilidade por parte do 
humano em preservar o que é de Deus, a terra e tudo o que há nela, pois a 
culminância da criação não é o homem, mas o sábado da confraternização da 
comunidade de vida. Em relação aos animais, nesse ponto o Papa tem uma 
postura que não deixa nada a dever aos mais representativos defensores dos 
direitos dos animais. Diz o Papa: “somos chamados a reconhecer que outros seres 
vivos têm um valor próprio diante de Deus [...] pelo simples fato de existirem, 
eles O bendizem e Lhe dão Glória”.  Ora, dizer que os animais têm valor em si 
mesmo (LS, 69) é questionar de uma forma radical o antropocentrismo que, aos 
moldes Kantianos, só vê valor em si no humano e tudo o mais teria apenas valor 
instrumental. Diz profeticamente a encíclica: “Hoje a igreja não diz, de forma 
simplista, que as outras criaturas estão totalmente subordinadas ao bem do ser 
humano, como se não tivessem um valor em si mesmas e fosse possível dispor 
delas à nossa vontade; mas ensina – como fizeram os bispos da Alemanha – que 
nas outras criaturas, ‘se poderia fala da prioridade do ser sobre o ser úteis’ (LS, 
69). 
d) Pela Criação, obra de amor e não do acaso, cada coisa, mesmo a mais 
insignificante, recebe um selo de dignidade pelo bem querer de Deus a cada um 
dos seres criados. Criação significa ato livre de Deus que opera, não por 
necessidade, mas por liberdade e amor. Essa postura repropõe uma ecologia do 
profundo em que tudo o que é merece ser respeitado pelo que é. A terra, as 
montanhas, as águas, o sol, a lua, e não só os seres vivos, são, no dizer do Papa, 
“carícias de Deus” e manifestações do divino. Nenhuma das criaturas se basta e 
todas se relacionam e apontam para além delas, para Deus. O ser humano, claro, 
é a parte consciente da criação, e nele estão “a capacidade de reflexão, o 
raciocínio, a criatividade, a interpretação, a elaboração artística e outras 
capacidades originais” (LS, 81) o lança para além do físico e biológico, 
transcendendo qualquer determinação da matéria, o que o faz com uma 
qualidade particular de pessoalidade não passível de ser reduzido à coisa e a algo. 
Isso, contudo, não o faz senhor do mundo, com poderes despóticos, pois “o fim 
último das restantes criaturas não somos nós”, o fim último é Deus, cuja 
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antecipação já a temos em Cristo ressuscitado e glorificado, imagem do Deus 
invisível do qual também somos imagem. 
e) A comunhão universal ou a “união íntima com os outros seres da natureza” 
deveria nos fazer sentir como mutilação em nós, as mutilações que provocamos a 
qualquer dos seres. Além do que, causar mal as outras criaturas nos predispõe 
causar mal aos humanos, pois a “indiferença ou a crueldade com as outras 
criaturas deste mundo sempre acabam de alguma forma por repercutir no 
tratamento que reservamos aos outros seres humanos” (LS, 92).  Assim, toda 
crueldade contra qualquer criatura é “contrária à dignidade humana”. Tudo está 
interligado e como o coração é um só, “a miséria que leva a maltratar um animal 
não tarda e manifestar-se na relação com as outras pessoas” (LS, 92).  

 

O que podemos deduzir dessa postura teológica e dessa hermenêutica bíblica 

no que diz respeito à relação criador, criatura humana e criação em geral? Nada a se 

opor, nada a acrescentar. O Papa sintetiza o que há de melhor e acertado em nova 

interpretação da teologia da criação. Em sua hermenêutica mais ampla, não poderia 

ser mais ajustada e pertinente. Contudo, em relação à questão específica dos animais 

e, sobretudo, aos animais nos referidos campos de concentração, o texto da encíclica, 

como já foi dito acima, fica devendo pela generalização e pela indistinção e, 

sobretudo, pela não afirmação clara do valor em si de cada criatura individual, dando 

sempre entender que a questão é de criador-criatura no seu sentido generalista, 

quase metafísico, típico da ecoteologia.  

Se a questão fosse colocada desde a defesa do valor intrínseco, inerente e não 

valor instrumental, como comumente é debatido no interior da ética e teologia 

animal, as consequências seriam tão contundentes que a encíclica não deixaria de 

mencionar. Se as afirmações de que os animais têm valor em si e diante de Deus cada 

um é importante e deveríamos assumir a prioridade do ser sobre o ser útil, fossem de 

fato algo dito além de afirmações de ordem da ecoteologia, isto é, numa afirmação 

dentro de uma totalidade, então o texto não poderia não dizer algo a respeito do que 

de errado fazemos no âmbito doméstico, ensino e pesquisa, uso como instrumento, 

jogo e divertimento e, sobretudo, o que fazemos na instrumentalização, escravidão, 

tortura e morte no âmbito da alimentação. E nem diria que ferir, maltratar, matar 

um animal seria contra a dignidade do humano, mas seria contra a dignidade do 

animal maltratado e ferido. A diferença é substancial. Mas para isso haveria de passar 

do antropocentrismo para um biocentrismo diferenciado como veremos mais 

adiante. 

Assim como está na encíclica, no mínimo, fica sem o poder conclusivo que o 

argumento aparentemente tem. Não que diga algo de equivocado, mas não diz dentro 
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de uma perspectiva dos direitos dos animais e isso enfraquece o argumento, 

certamente. Ninguém pensará em ser vegetariano ou vegano, por exemplo, lendo a 

Laudato Si’. Mesmo que a encíclica insista que temos que mudar de hábitos de 

consumo. Ou deveríamos simplesmente interpretar a frase de que os animais têm 

valor próprio diante de Deus com a devida consequência dessa frase que nos levaria 

a uma posição de total mudança nos nossos hábitos no trato dos animais nos 

referidos cinco campos de concentração? Não parece ser o caso. E se não é o caso, 

então, só podemos dizer que a frase tem sentido metafísico, holístico, ecoteológico, 

mas que não se presta a defender os altos interesses dos animais que é de viver livres, 

em bem-estar e vivos. O esforço para interpretar a postura da encíclica como se fosse 

uma aliada na causa animal deve, para o dever de justiça, ser considerada no contexto 

da encíclica o nos limites metodológicos a mesma. Já é um grande avanço, mas 

aquém do desejável. 

 Além do que há uma nítida e recorrente afirmação da centralidade do humano 

em relação a tudo o mais. Há um antropocentrismo, mesmo que esse seja responsável 

e não desordenado, como a encíclica dirá na sua terceira parte. Sobre isso, sobre o 

antropocentrismo responsável, que é apresentado como solução teórica da encíclica, 

finalizo a reflexão sobre o lugar dos animais na encíclica Laudato Si’. 

 

Antropocentrismo responsável ou biocentrismo diferenciado? 

 

No terceiro capítulo da encíclica, ainda dentro do julgar, o Papa traça uma 

análise crítica da Raiz humana da crise ecológica. A análise crítica se impõe para 

não somente ficar nos sintomas, mas avançar até as causas mais profundas (LS,15) da 

crise ecológica. E as causas, diz o Papa, límpido e claro, são de dupla natureza, 

mesmo que conectadas: o paradigma tecnocrático dominante (sistema capitalismo) e 

o antropocentrismo. 

 
a) Paradigma tecnocrático. A tecnologia não é um mal em si. Pelo contrário, ela 
é fruto da criatividade e inventividade humana a serviço de nosso bem estar, e 
não há como não louvar, diz o Papa, o progresso nos vários campos da atividade 
humana, sobretudo da medicina, comunicações e engenharias etc, que 
alcançamos nos últimos 200 anos de história. Quando bem orientada, a 
tecnologia pode produzir coisas maravilhosas a serviço de todos. Porém, não dá 
para ignorar o perigo que ela representa quando concentrada em algumas mãos 
apenas. E o perigo cresce porque “o imenso crescimento tecnológico não foi 
acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à 
responsabilidade, aos valores, à consciência” (LS, 105). O ser humano é um 
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perigo para si mesmo quando se pretende totalmente autônomo e sem “uma ética 
sólida, uma cultura e uma espiritualidade que lhe ponham realmente um limite e 
o contenham dentro de um lúcido domínio de si” (LS, 105). A questão é que a 
tecnologia parece não se importar com valores e ela mesma assume o caráter de 
fim, dominando tanto a economia quanto a política (LS, 109), deixando rastros de 
destruição do meio ambiente e exclusões sociais em nome do lucro, da 
“maximização dos ganhos” e do “crescimento infinito ou ilimitado” (LS, 106). E se 
engana quem supõe que a tecnologia seja neutra e possa ser usada somente como 
meio. Ela impõe um estilo de vida em que o sujeito torna-se objeto, ficando refém 
do que ele mesmo criou. A técnica passa a ser, quando sem limites éticos e sem 
controle consciente, fim em si mesmo que exige sacrifícios no altar da 
modernização globalizada, sob o império do ser dominado pelo consumo e pela 
inovação sem fim. O Papa, porém, não é pessimista. Ainda acredita ser capaz de 
reorientar a técnica, colocando-a a serviço não de um modelo de progresso que 
degrade a natureza, mas a um “tipo de progresso, mais saudável, mais humano, 
mais social, mais integral” (LS,112). 
b) O paradigma antropocêntrico. O paradigma tecnológico é, na verdade, um 
subproduto do antropocentrismo. Uma equivocada interpretação da posição do 
homem no cosmos, achando-se o centro e senhor da criação, submetendo tudo o 
mais a seu favor, é a responsável maior pela nossa ação agressiva irresponsável da 
natureza. É preciso reconhecer, diz o Papa, que “tudo está interligado” e que não 
há superior e inferior, mas uma comunidade de vida que ao homem cabe bem 
administrar. Nesse aspecto o Papa propõe uma antropologia que seja capaz de 
superar o “antropocentrismo desordenado” (LS,118) e, em seu lugar, abrir espaço, 
não para um biocentrismo (LS,118) que também não seria correto, mas para um 
antropocentrismo ordenado no sentido que o homem seja um “administrador 
responsável” (LS, 116), que supere uma cultura do descarte e do relativismo que 
“provoca ao mesmo tempo a degradação ambiental e a degradação social” 
(LS,122). É preciso, diz o Papa, superar o antropocentrismo desordenado que 
gera um estilo de vida que conduz a um “relativismo prático” que coloca no centro 
absoluto os interesses individuais e tudo o mais se torna relativo. O relativismo 
prático é nefasto e faz escravos humanos e animais, obrigando a trabalhos 
forçados, a tráfico de humanos, de órgãos ou de drogas sem limite, em que o valor 
único é o “usa e joga fora”. Sem valores que imponham limites ao próprio 
humano e que valham universalmente, não há como ultrapassar o 
antropocentrismo desordenado.  

 

Antropocentrismo ordenado e administrador responsável. Essa é a solução 

proposta pelo Papa. E por que não um biocentrismo diferenciado? Se todos os seres 

criados têm valor em si, e se o auge da criação é a confraternização da comunidade de 

vida, e não o homem, então, por que continuar falando em antropocentrismo, mesmo 

que ordenado e responsável? Essas ambiguidades são flagrantes na encíclica e 

precisam ser explicitadas para o bem da verdade e para o bem de novos avanços em 

relação ao trato ecológico e, sobretudo, ao trato dos animais quando se pensa em 

ecologia integral. Além de uma conversão ecológica, há de se fazer uma verdadeira 

conversão animal, tanto teórica quanto de coração e prática.  
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Conclusão 

 

A leitura interpretativa da encíclica que perseguimos nesse artigo, de forma 

alguma quis enfraquecer o seu alcance em relação ao cuidado da casa comum em suas 

mais variadas dimensões. Nesse aspecto a encíclica é imbatível. É acertada a sua 

posição de uma ecologia integral e todas as consequências daí decorrentes. Acertado 

é, inclusive, cada um dos parágrafos que tratam da questão dos seres criados, tanto 

vegetais quanto animais, na relação para com o criador. O Papa não disse nada que 

tenha de ser retificado. Não incorre em erro interpretativo. Apenas que, para a causa 

animal, ainda continua insuficiente e a meio caminho.  

Será preciso avançar na esteira da ética e da teologia da libertação animal, em 

consonância com a ecologia integral proposta pelo Papa. Para isso as bases estão 

colocadas, cabe construir a habitação que dê segurança, garanta liberdade, saúde e 

vida a todos os animais e dentro deles, o animal humano. 
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 15. LA COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION DU 

CANADA SUR LES PENSIONNATS – AUTOCHTONES BILAN ET 

PROSPECTIVE1 
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Jean-François Roussel2  

 
L’objectif de ce texte est de faire un bilan de la Commission de vérité et 

réconciliation du Canada sur les pensionnats autochtones (à l’avenir: CVR). La CVR 

a tenu des audiences à travers le Canada entre 2010 et 2014, avant de déposer son 

rapport final en 2015. Elle avait le mandat général de « contribuer à la vérité, à la 

guérison et à la réconciliation» (Iacobucci 2006) concernant l’héritage des 

pensionnats. Nous nous proposons de voir si et dans quelle mesure ce mandat a été 

rempli. Nous tenterons de situer les aspects ecclésiaux du dossier dans le cadre 

d’analyses anticoloniales du projet de réconciliation, proposées par des penseurs 

autochtones et par des chercheurs intéressés par les processus de justice 

transitionnelle. 

Nous discuterons certaines critiques et mises en gardes exprimées avant et 

pendant la CVR, souvent par des penseurs autochtones. Ces critiques sont 

importantes, car elles mettent en relief les problèmes que peut poser un projet de 

réconciliation en contexte postcolonial. Nous serons ensuite à même d’examiner les 

demandes de la CVR et tout particulièrement celles adressées aux Églises et aux 

coalitions œcuméniques. Ces demandes ne vont pas sans conséquences pour la 

théologie. Pour le moment, force est de constater que la théologie académique 

canadienne d’expression française n’a presque pas réfléchi sur la CVR et que la 

réflexion est à peine plus avancée au Canada anglais. Comment la théolo- gie 

pourrait-elle répondre au projet de réconciliation souhaité par la CVR ? 

                                                           
1 Publicado em: Roussel, J.-F. (2015). La Commission de vérité et réconciliation du Canada sur les 
pensionnats autochtones: bilan et prospective. Théologiques, 23 (2), 31–58. 
https://doi.org/10.7202/1042742ar 
2 Institut d’études religieuses Université de Montréal (Canada). Jean-François Roussel est professeur 
agrégé à l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal, où il enseigne en théologie 
contextuelle, particulièrement em rapport avec les questions autochtones. Il a récemment publié: 
(2016) «Lacombe’s Chart. Imperialism and Spiritual Exile in the Indian Residential Schools of 
Canada», dans G. Boodoo, dir., Religion, Human Dignity and Liberation, Sao Leopoldo, Oikos Editora 
; (2017) « Die schwierigen Wege zur Wahrheit und zur Versohnung. Kirchen und Theologie in Kanada 
nach Ende des Werziehungsanstalten für Kinder indigener Völker », Concilum, 52/3, p. 346-353. 
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1. L’histoire des pensionnats et de la CVR 

 

Il faut d’abord présenter l’origine de la CVR et son fonctionnement. On ne peut 

le faire sans résumer d’abord l’histoire des pensionnats, dont la complexité dépasse 

de loin le peu qu’il nous est possible de rapporter ici. À la fin du xixe  siècle, le 

gouvernement du Canada et certaines dénominations chrétiennes formèrent un 

partenariat sous la forme d’un réseau national de pensionnats destinés à scolariser et 

à christianiser les enfants autochtones 

— à ces pensionnats s’ajoutent plusieurs écoles de jour dans des 

communautés autochtones. Les dénominations en question sont essentiellement des 

entités catholiques (communautés religieuses et quelques diocèses), l’Église 

anglicane, l’Église méthodiste et l’Église presbytérienne. À compter de 1925, l’Église 

méthodiste et la majeure partie de l’Église presbytérienne fusionnant pour créer 

l’Église Unie du Canada, celle-ci prit le contrôle des pensionnats méthodistes et de la 

majorité des pensionnats presbytériens. Il est largement reconnu que les pensionnats 

créèrent de profondes séquelles: déracinement culturel et linguistique, atteinte grave 

aux liens familiaux, violences psychologiques, physiques, sexuelles et spirituelles. 

Les archives conservées rapportent plus de 3000 décès, dont la cause n’est pas 

indiquée dans presque 50 % des cas; s’y ajoutent probablement beaucoup plus de 

décès, dont la trace a disparu avec les dossiers des élèves et qu’on détruisait, à partir de 

1935, cinq ans après le départ ou le décès de l’élève. Ces séquelles s’accumulèrent 

souvent sur plus d’une génération et elles se transmettent encore aujourd’hui, de 

génération en génération, dans les communautés touchées. Le tout dernier 

pensionnat ferma ses portes en 1998. Près de 150 000 Autochtones auraient 

fréquenté ces établissements durant plus d’un siècle et des dizaines de milliers d’anciens 

pensionnaires sont encore en vie.  

En 2006, à la suite de recours juridiques de survivants qui remontent aux 

années 1990, le gouvernement canadien, les représentants des survivants et les 

Églises ayant participé au système des pensionnats conclurent une « Convention de 

règlement relative aux pensionnats indiens». Selon les termes de cet accord 

juridique, les parties gouvernementales et ecclésiales prenaient divers engagements, 

dont celui de créer une Commission de vérité et réconciliation. Les objectifs, le 

mandat et les pouvoirs de la CVR ont été définis à l’annexe N de cette convention de 

règlement. Le mandat se formulait ainsi: 
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a) Reconnaître les expériences, les séquelles et les conséquences liées aux 

pensionnats ; b) Créer un milieu holistique, adapté à la culture et sûr pour les 

anciens élèves, et leurs familles et collectivités, quand ils se présentent devant la 

Commission; c) Assister aux événements de vérité et de réconciliation, au niveau 

national et communautaire, et appuyer, promouvoir et faciliter de tels 

événements ; d) Sensibiliser et éduquer le public canadien sur le système des 

pensionnats et ses répercussions ; e) Repérer les sources et créer un dossier 

historique le plus complet possible sur le système des pensionnats et ses séquelles. 

Ce dossier doit être conservé et mis à la disposition du public, pour étude et 

utilisation future ; f) Préparer et soumettre aux parties à la Convention un 

rapport, assorti de recommandations destinées au gouvernement du Canada, 

portant sur le système et l’expérience des pensionnats et présentant les aspects 

suivants : historique, objet, fonctionnement et supervision du système des 

pensionnats, effet et conséquences des pensionnats (notamment les séquelles 

systémiques, les conséquences intergénérationnelles et les effets sur la dignité 

humaine) et les séquelles permanentes de ces pensionnats; g) Appuyer la 

commémoration des anciens élèves des pensionnats et de leurs familles, 

conformément à la Directive sur la politique de commémoration. (Iacobucci 

2006) 

 

Les travaux de la CVR ont débuté en 2009 et les audiences publiques en 2010. 

De 2010 à 2014, sept «Évènements nationaux» ont eu lieu dans des grandes villes du 

Canada ainsi que des audiences régionales et un événement de clôture en 2015. 

Quiconque a eu l’occasion de participer à une ou à plusieurs de ses activités a pu 

mesurer l’intensité peu commune de ce qui s’y déroulait, dans une ambiance d’une 

grande dignité, et celle des  échanges: témoignages bouleversants, écoute silencieuse 

et respectueuse de la part des représentants ecclésiaux, larmes et colère… 

expressions de dignité et d’amour des siens. Ce sont des moments inoubliables. 

Environ 6000 personnes ont été entendues, surtout des anciens pensionnaires ou 

des membres de leurs familles. Au nombre des activités incluses, les audiences 

comportaient des témoignages publics, des dépositions privées, des cercles de parole 

où des Autochtones prenaient la parole avant que des représentants institutionnels 

réagissent à leur tour de même que la possi- bilité pour des représentants des Églises, 

des institutions gouvernementales ou d’autres groupes de présenter des 

«expressions de réconciliation» publiques. Cela ne suffit pas à rapporter la richesse 

des échanges et des rencontres survenues dans ces rencontres faites de retrouvailles, 

d’entretiens privés et de libération personnelle. 

Le rapport final compte plus de 4000 pages et a été publié en 2015. Dans un 

premier temps, on publie en juin le «sommaire », qui compte à lui seul 594 pages; il 

s’agit d’une synthèse historique qui s’attarde aux séquelles des pensionnats et 
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propose des « principes de la réconciliation». Un troisième volume rapporte des 

témoignages de survivants (Commission de vérité et réconciliation du Canada 2015a; 

2015b; 2015c). Les autres volumes, publiés six mois plus tard, sont beaucoup plus 

détaillés. Quatre d’entre eux portent sur l’histoire des pensionnats; un autre porte 

sur les enfants disparus et décédés au pensionnat ; un autre expose les séquelles de 

l’expérience ; le sixième volume porte sur la réconciliation ; le dernier énonce les 

demandes de la CVR (Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015d ; 

2015e ; 2015f ; 2015g ; 2015h ; 2015i ; 2015j ; 2015k). 

À long terme, quel sera l’héritage de la CVR? A-t-elle atteint son double 

objectif de vérité et de réconciliation? Cette question est d’autant plus importante 

que des critiques ont été formulées au cours des dernières années, souvent par des 

voix autochtones. Qu’en est-il? 

 

2. Le projet de réconciliation, une politique de distraction? 

 

Certaines critiques concernent les limites du mandat reçu par la CVR: elle ne 

peut « tenir des audiences formelles, faire fonction de commission d’enquête 

publique, […] mener un processus judiciaire formel » ; elle n’a pas le « pouvoir 

d’assignation à témoigner ni le pouvoir de contraindre la présence ou la 

participation à l’un de leurs événements ou activités. La participation à tous les 

événements et activités de la Commission est à titre strictement volontaire3». La CVR 

n’a pas le droit de dévoiler le nom d’une personne ayant commis un délit dans un 

pensionnat, sauf si celle-ci l’a déjà avoué ou si elle a déjà été condamnée pour ce 

délit.4 

En 2010, le politologue Matt James, de l’Université de Victoria, spécialiste de 

la justice transitionnelle, soupèse les chances de réussite de la CVR. Il rappelle que 

de telles limites avaient été imposées à la commission semblable instituée au Chili 

(1990-1991), ce qui avait produit des résultats mitigés, car les membres de la junte 

militaire conservaient leur influence politique et avaient tout intérêt à ne pas être 

nommés (James 2010, 27). Jeff Corntassel (lui-même autochtone) et Cindy Holder 

font remarquer que la CVR est contrôlée par l’État lui-même, qui perpétue ainsi son 

                                                           
3 Commission de vérité et réconciliation du Canada, Notre mandat, art. 2, b.c.: 
<http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php ? p=19>. 
4 Au début de chaque séance d’audiences publiques, les témoins étaient prévenus de ne pas nommer qui 
que ce soit si c’était pour l’accuser d’un acte criminel tel qu’un abus sexuel ou physique. 
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rapport de force inéquitable avec les peuples autochtones (Corntassel et Holder 

2008, 468). Ce que l’État souhaiterait en définitive, ce n’est pas la réparation mais 

la résolution du contentieux à son avantage propre, et qu’on «tourne la page», 

pour employer une expression rencontrée au début du document fixant le mandat de 

la CVR5. À l’inverse, note James, la CVR d’Afrique du Sud (1996-2003) jaugeait les 

actions et les responsabilités d’un régime qui appartenait au passé et qui ne 

contrôlait pas le processus (James 2010, 32). 

À ce sujet, il faut préciser que ce n’est pas le gouvernement qui a institué la 

CVR mais un accord tripartite devant un juge. Il reste que le gou- vernement n’est 

pas lié par les conclusions et les recommandations. Cela est évident quand on jauge 

l’attitude générale du gouvernement durant les travaux de la CVR. En 2008, 

exécutant une clause de la convention de règlement de 2006, le Premier Ministre a 

présenté des excuses formelles aux Premières Nations pour les abus survenus 

dans les pensionnats (Harper 2008). Par la suite, le gouvernement a fait preuve 

d’une attitude particulièrement arrogante dans divers dossiers touchant les 

Premières Nations, de même que d’une invariable indifférence aux travaux de la 

CVR. Cette attitude gouvernementale, les commissaires eux-mêmes la relèvent et 

en tirent une conclusion brutale: « [L]a promesse de réconciliation qui semblait sur 

le point de se réaliser en 2008 lorsque le premier ministre a présenté ses excuses aux 

survivants au nom de tous les Canadiens s’est cependant évanouie. » (Commission de 

vérité et réconciliation du Canada 2015b, 4) Si la franchise de cette protestation 

montre l’indépendance d’esprit des commissaires, elle confirme aussi la justesse des 

critiques — auparavant mentionnées. 

Selon James, le mandat limité de la CVR pourrait empêcher celle-ci de faire 

toute la vérité sur les pensionnats. Cette appréhension est fondée dans la mesure où 

le rapport final s’abstient de désigner des nouveaux coupables ayant à répondre de 

leurs crimes allégués. Par contre, il jette un éclairage approfondi, sans précédent et 

sans complaisance, sur l’univers des pensionnats. La responsabilité qu’il met en relief 

n’est pas individuelle mais nationale. Comment le Canada et des Églises ont-ils pu en 

arriver là? Et comment pourront-ils s’amender aujourd’hui? L’affirmation la plus 

remarquée du rapport est que le système des pensionnats a causé «un génocide 

culturel» (Commission de vérité et réconciliation du Canada 2015a, 1). Jugée 

                                                           
5 Voir James (2010, 32) ; Commission de vérité et réconciliation du Canada, Notre mandat. 
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réductrice par plusieurs Autochtones, elle a été catégoriquement rejetée par le 

gouvernement conservateur alors au pouvoir, qui craignait sans doute ses éventuelles 

utilisations par les Autochtones devant les tribunaux. Le rapport documente le 

colonialisme canadien et ajoute une pièce majeure au dossier des revendications 

autochtones. 

Selon une autre critique formulée à propos de la CVR, le projet de 

réconciliation est une illusion. En 2009, avant le début des audiences publiques de 

la CVR, le philosophe mohawk Gerald Taiaiake Alfred formule son opposition au 

projet de réconciliation. Il rêve de «briser l’emprise» du projet de réconciliation sur 

les consciences des Autochtones et de le remplacer par un projet de justice: 

 
It is my contention that reconciliation must be intellectually and politically 
deconstructed as the orienting goal of Indigenous peoples’ political and social 
struggles. I see reconciliation as an emasculating concept, weakkneed and 
easily accepting of half-hearted measures of a notion of justice that does 
nothing to help Indigenous peoples regain their dignity and strength. One of 
my concerns in any discussion of reconciliation is finding ways to break its hold 
upon our consciousness so that we can move towards a true and lasting 
foundation for justice that will result in meaningful changes in the lives of 
Indigenous peoples and in the return of their lands. (Taiaiake 2009, 181) 

 

Lors d’une conférence à Montréal en 2016, Alfred affirmait qu’aussi 

longtemps que le colonialisme persistera structurellement, le fait de se réconcilier 

avec la société canadienne reviendrait, pour les peuples autochtones, à se réconcilier 

avec le colonialisme. Pour Corntassel, le projet de réconciliation relève d’une 

«politique de distraction» (Corntassel 2012, 91.93-94). Les promoteurs de la 

réconciliation traitent le conflit comme le problème majeur à résoudre alors qu’il 

n’est en réalité qu’un effet de l’injustice permanente dont les peuples autochtones 

font les frais, soit celui d’être aliénés dans le pays dont ils sont dépossédés6. Denise 

Nadeau mentionne aussi «un risque d’alibi» pour la société canadienne, qui pourrait 

être obnubilée par la découverte des abus dans les pensionnats au point de ne pas 

voir que ceux-ci découlent d’une réalité plus choquante encore: 

 
Que nous le reconnaissions ou non, la relation avec les Premières Nations est 
injuste et déséquilibrée, du simple fait que nous résidons sur leur terre et que nous 
en tirons profit, alors que ce territoire leur a été volé, qu’il a été occupé et obtenu 
par des traités conclus dans une dynamique de pouvoir inégale et, qui plus est, 
souvent, ce territoire n’a pas été cédé par les peuples autochtones. (Nadeau 2012, 

                                                           
6 On évoque les intérêts corporatifs qui invoquent la réconciliation pour tenter d’émousser la 
résistance de groupes autochtones à leurs projets d’exploitation territoriale (Corntassel, Chaw-Win-Is 
et T’lakwadzi 2009, 145). 
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424)7 
 
 

Leanne Simpson, théoricienne et écrivaine anishinabé du sud de l’On- tario, 

formule une critique semblable: 

 

But the idea of reconciliation is not new. Indigenous Peoples attempted to 
reconcile our differences in countless treaty negotiations, which categorically 
have not produced the kinds of relationships Indigenous peoples intended. I 
wonder how we can reconcile when the majority of Canadians do not understand 
the historic of contemporary injustice of dispossession and occupation, 
particularly when the state has expressed its unwillingness to make any 
adjustment to the unjust relationship. (Simpson 2011, 21) 

 

L’appel à la réconciliation, maintes fois entendu à travers le pays, Simpson le 

compare à « une relation abusive où une personne est abusée physiquement, 

émotionnellement, spirituellement et mentalement. Elle veut sortir de la relation, 

mais au lieu de la supporter, nous sommes tous autour de l’abuseur, parce qu’il veut 

se “réconcilier”. » (Simpson 2011, 21) L’abuseur, pour sa part, ne remet pas en 

question son attitude abusive: ce qu’il désire, c’est résoudre son malaise: s’excuser 

pour se sentir moins coupable. 

Ces critiques sont essentielles, car la tentation est grande de réduire la 

réconciliation à un moyen pour dissiper l’inconfort des colonisateurs. Cependant, 

le rapport de la CVR dépasse de loin une compréhension de la réconciliation comme 

pardon pour les injustices passées et présentes. La réconciliation est indissociable 

d’un processus de décolonisation: « Le système des pensionnats et son héritage 

doivent être placés dans le contexte international élargi des politiques coloniales qui 

précèdent l’établissement des écoles et se poursuivront après leur fermeture. » 

(Commission de vérité et réconciliation du Canada 2015e, 640). La CVR définit la 

réconciliation comme «un processus continu [nous soulignons] visant à établir et à 

maintenir des relations respectueuses. Un élément essentiel de ce processus 

consiste à réparer le lien de confiance en présentant des excuses, en accordant des 

réparations individuelles et collectives, et en concrétisant des actions qui témoignent 

de véritables changements sociétaux. » (Commission de vérité et réconciliation du 

Canada 2015e, 640) La CVR rappelle que ces «changements sociétaux» étaient déjà 

recommandés par la Commission royale sur les peuples autochtones: 

«reconstitution» des nations autochtones ainsi que de leurs pouvoirs, nouvelle 

                                                           
7 Voir Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015d, 14). 
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répartition des territoires et de leurs ressources, formation des Autochtones en vue 

de l’autodétermination, leviers économiques réels. Ils font partie intégrante de la 

réconciliation, affirme la CVR (Commission de vérité et réconciliation du Canada, 

2015j, 25-26). Évoquant la rupture du lien de confiance entre les peuples 

autochtones et la société canadienne, de même que la nécessité de restaurer cette 

confiance en reconnaissant «pleinement le droit à l’autodétermination des peuples 

autochtones dans le cadre d’un partenariat avec une souveraineté canadienne 

viable», le rapport poursuit: 

 
La réconciliation doit devenir un mode de vie. Il faudra de nombreuses années 
pour réparer les relations et les liens de confiance rompus dans les communautés 
autochtones et entre les Autochtones et non-Autochtones. La réconciliation 
nécessite non seulement des excuses, des réparations, un réapprentissage de 
l’histoire nationale du Canada et une cérémonie commémorative publique, mais 
également de véritables changements sociaux, politiques et économiques. La 
sensibilisation du public et le dialogue permanents sont essentiels à la 
réconciliation. Les gouvernements, les Églises, les institutions d’enseignement et 
les Canadiens de tous les milieux ont la res- ponsabilité d’agir de façon concrète 
pour la réconciliation, en collaboration avec les peuples autochtones. La 
réconciliation est la responsabilité de chacun d’entre nous. (Commission de 
vérité et réconciliation du Canada 2015b, 194-195) 
 

 

3. L’effet public de la CVR, entre objectif et résultat 

 

D’autres critiques s’intéressent aux aspects communicationnels, 

pragmatiques et subjectifs de la CVR ainsi qu’à leurs effets à long terme. Elles 

décèlent un décalage entre l’effet recherché sur la population et l’effet réel. Il est 

intéressant de remarquer l’un des éléments figurant au mandat de la CVR: 

«Sensibiliser et éduquer le public canadien sur le système des pensionnats et ses 

répercussions»; cet objectif s’est avéré superflu dans la plupart des commissions 

similaires ailleurs dans le monde, car les faits examinés y ont touché une large part 

de la population. De la part de la société dominante, James prévoit l’absence d’intérêt 

à examiner lucidement l’histoire d’un système qui révèle crûment le colonialisme 

canadien. Les Autochtones possèdent-ils le rapport de force qui leur permettrait de 

contraindre cette société à faire cet examen? Certainement pas, selon l’auteur, ni en 

termes démographiques ni en termes de crédibilité. En comparaison, la commission 

comparable instituée en Argentine après la fin de la dictature jouissait d’un très fort 

appui populaire, ce qui s’explique largement par le fait que la majorité de la 

population s’identifiait aux victimes de la dictature (James 2010, 26). 
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La CVR a voulu appliquer des règles de la justice réparatrice vécue 

traditionnellement dans les peuples autochtones; cela implique la prise de parole des 

victimes et les accusés doivent aussi s’exprimer pour reconnaître leurs torts, en 

cherchant comment les réparer. Cependant, Ronald Niezen, un anthropologue du 

droit de l’Université McGill, étudie le déroulement de la CVR canadienne. Il soumet 

une hypothèse troublante: la logique discursive et le fonctionnement de la CVR 

auraient produit des «solitudes»: des «survivants», pour reprendre l’appellation 

consacrée et réifiante, puis des abuseurs gouvernementaux et ecclésiaux; ces deux 

camps sont appelés à s’exprimer selon deux registres discursifs assez rigides et ne 

souffrant guère de dérogation. Ces deux solitudes, Niezen les définit comme « ces 

formes de savoir et d’appartenance, dans certains cadres légaux particuliers, qui 

s’expriment les unes après les autres en créant des conditions pour des 

comportements conformes et des croyances uniformes» (Niezen 2013, 151) 

Le tout se déroulerait sous l’œil distant d’une population canadienne 

étrangère au drame rapporté par médias interposés (Niezen 2013, 151s). Assez 

paradoxalement, dirions-nous, cette expression d’une «peine indescriptible, tissée à 

l’aune du quotidien d’un si grand nombre de peuples autochtones, que la plupart des 

peuples non autochtones ne veulent ni voir ni même imaginer», comme l’écrit 

Nadeau (2012, 426), serait formatée, selon Niezen, et à terme neutralisée: le public 

non autochtone finirait par ne plus l’entendre que comme répétition du même, 

comme « banalité du mal» (Niezen 2013, 150). Nous sommes bien loin alors de la 

justice réparatrice. Peu de place étant laissée à des expressions dérogeant à ce 

schéma binaire, Niezen voit mal comment celui-ci peut favoriser un rapprochement, 

prélude à une réconciliation. Il relève l’amertume de gens d’Église essuyant un 

opprobre généralisé, tancés par l’audience quand ils se risquent à présenter certains 

aspects positifs de leur expérience des pensionnats. 

C’est ce que l’oblat Tom Cavanaugh a voulu présenter comme « ma vérité », 

avant d’être chahuté sans ménagement par l’assistance alors qu’il faisait l’éloge du 

pensionnat où il avait œuvré (Niezen 2013, 89-94). 

La suite des choses a-t-elle donné raison à James et Niezen? Le régime de 

production de la vérité à la CVR a-t-il renforcé les deux solitudes? Le public canadien 

semble avoir été peu réceptif aux travaux de la CVR. Cela   a été entendu 

régulièrement dans les activités publiques de la commission, qui occupaient peu 
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d’espace dans les médias8. Les audiences publiques n’ont pas été diffusées à la 

télévision; on a rarement entendu des témoins s’exprimer dans les reportages télévisés 

et peu d’émissions d’affaires publiques se sont intéressées à l’avancement des travaux 

ou à en présenter des analyses. 

La convergence des témoignages renforce leur crédibilité mais, selon l’analyse 

de Niezen, leur similarité finirait par désensibiliser une part du public au lieu de 

maintenir son empathie. Il est bien difficile d’établir si cette critique est fondée, si cet 

effet l’a emporté sur l’effet de sensibilisation et d’empathie recherché auprès de la 

population canadienne. 

Cependant, il faut noter que le registre discursif choisi par la CVR a été 

emprunté à la pratique de la justice réparatrice valorisée et traditionnellement 

pratiquée chez les Autochtones: aucune réconciliation n’est possible si l’offenseur ne 

reconnaît pas sincèrement les torts causés ainsi que leurs séquelles sur les victimes; 

cette reconnaissance n’est pas le lieu pour présenter des réfutations ou des 

circonstances atténuantes. Les audiences ont aussi été l’occasion de souligner les 

gestes positifs de plusieurs membres du personnel des pensionnats. Le rapport en fait 

régulièrement état, malgré sa condamnation générale d’un système «sévère et 

                                                           
8 Une recherche par mots-clés sur la base de données Eureka, dans toute la presse écrite francophone du 
Canada, montre qu’à partir du début des audiences de la Commission en juin 2010, les articles 
comportant en introduction les termes « Commission de vérité et réconciliation » et « autochtones » 
étaient déclassés de loin par d’autres thèmes tels que la Commission d’enquête sur la corruption dans 
l’industrie de la construction dans les mêmes sources (un événement non pas national, pourtant, mais 
limité au Québec) et les «accommodements raisonnables». La CVR n’arrive à se démarquer qu’à 
partir de 2015-2016, peut-être parce que le nouveau gouvernement libéral fait plusieurs annonces 
relatives au suivi des demandes de la Commission. 
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souvent destructeur9». Par exemple, le témoignage du père Cavanaugh (cité 

quelques fois dans le rapport) est rapporté ainsi que la réplique accu- satrice d’une 

ancienne pensionnaire de l’établissement concerné, juste après celui de l’Oblat. À cet 

égard, le rapport parle de «deux vérités apparemment inconciliables» (Commission 

de vérité et réconciliation du Canada 2015e, 594-595.598). Comment «honorer la 

vérité»? Le rapport final reconnaît qu’il a été impossible pour les Églises et les 

membres du personnel de faire entendre leurs éventuelles divergences, ce qu’il 

explique par les émotions encore vives qui parcouraient les assistances (Commission 

de vérité et réconciliation du Canada 2015a, 18). Reprenons les propos d’une 

religieuse citée dans le rapport, qui avait travaillé dans un pensionnat: 

 
Je crois qu’il serait utile pour les personnes qui ont connu les pensionnats 
indiens d’entendre personnellement les histoires. Et je crois aussi que ce serait 
utile, lorsque cela est approprié… [pour] les anciens élèves qui sont sur la voie de 
la guérison… d’entendre quelques-unes de nos histoires, ou d’entendre 
quelques-uns de nos points de vue. Mais je sais que c’est une chose très difficile 
à faire… Sûrement, ceci n’est pas le bon moment pour essayer de demander à 
tous les anciens élèves de s’asseoir et d’écouter la logique des anciens membres 
du personnel, parce qu’il y a trop d’émotions dans cela… et il y a trop peu de 
confiance… on ne peut faire ce genre de choses quand les niveaux de confiance 
sont faibles. Alors, je pense que vraiment, une chose très importante pour les 
anciens membres du personnel est d’écouter les histoires et d’être assez 
courageux pour se contenter de les écouter… Là où des torts ont été faits, où des 
abus sont survenus, où les punitions étaient extrêmes, et partout où des 
agressions sexuelles sont survenues, nous devons quelque part avoir le courage 
de nous asseoir et d’en parler, et de nous excuser. Je ne sais pas comment cela 
arrivera. (Commission de vérité et réconciliation du Canada 2015b, 122) 
 
 

Relevons deux groupes de critiques opposées: celles qui contestent le projet 

de réconciliation au nom d’une dure vérité selon laquelle la réconciliation sans une 

profonde décolonisation est une illusion et celles qui redoutent une entrave à la 

réconciliation par une certaine standardisation des témoins (survivants vs abuseurs) 

et des paroles acceptables. Les deux critiques s’articulent bien l’une à l’autre dans la 

mesure où, dans les deux cas, on craint que la CVR ne soit vécue comme un point 

terminal, comme l’avortement du processus de transformation sociale et subjective. 

Les réponses qui seront données aux demandes finales de la CVR permettront de 

voir le caractère durable de l’engagement pour la réconciliation, et d’une 

réconciliation au sens où l’entend la Commission. 
                                                           
9 Ainsi, « dès le début, les Affaires indiennes et les Églises placent leurs propres intérêts devant ceux 
des enfants dont ils ont la garde et camouflent lâchement les actes dont les enfants sont victimes. » 
(Commission de vérité et réconciliation du Canada 2015e, 607). Pour des observations positives sur le 
travail d’employés, voir Commission de Vérité et réconciliation du Canada (2015a, 109). 
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4. Les demandes de la CVR aux Églises et aux coalitions 

œcuméniques 

 

La CVR formule 94 recommandations, ou plutôt «demandes», à l’ensemble 

des institutions canadiennes: gouvernements, écoles, Églises et médias 

(Commission de vérité et réconciliation du Canada 2015k). La diversité des champs 

concernés montre bien l’ampleur des enjeux touchés par l’héritage des pensionnats : 

promulgation d’un «pacte de réconciliation» entre le gouvernement canadien et 

les peuples autochtones; demandes en matière d’éducation, de revitalisation des 

langues autochtones, de santé, de justice, de traitement des revendications 

territoriales autochtones, de sensibilisation de la population canadienne à l’histoire 

des Premières Nations et à celle des pensionnats, à l’école comme dans les médias, 

auprès des personnes immigrantes. On demande aussi un plan d’action global pour 

atteindre tous ces objectifs ainsi qu’un bilan périodique de sa mise en œuvre. À cet 

effet, la Commission demande la création d’un Conseil national de réconciliation. Et 

avant tout, elle demande à l’ensemble des institutions du Canada, 

gouvernementales, civiles et ecclé- siales, l’adoption d’un principe axiologique: « 

mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones dans le cadre de la réconciliation » (à l’avenir: DNUDPA) (Commission 

de vérité et réconciliation du Canada 2015k). L’étendue des demandes correspond à 

celle du colonialisme dont les pensionnats ne sont qu’une facette. Examinons les 

demandes que la CVR adresse spécifiquement aux Églises et aux coalitions 

œcuméniques. 

Il est demandé aux Églises et aux coalitions œcuméniques d’adopter et de 

promouvoir les principes et les normes de la DNUDPA (demande 48). Les quatre 

Églises parties à la convention de 2006 ont répondu favorablement à cette demande. 

Cependant, la déclaration en question, adoptée en 2007 par l’Assemblée générale 

des Nations Unies, concerne d’abord les États. En quoi les Églises et les coalitions 

œcuméniques seraient-elles visées? Il s’agit peut-être de la demande dont les 

conséquences seraient les plus fondamentales. 

La DNUDPA affirme les droits « spirituels » des peuples autochtones. Ils 

incluent la restitution de territoires et d’objets de patrimoine religieux, le « droit de 

manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et 

rites religieux et spirituels; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et 
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culturels et d’y avoir accès en privé; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en 

disposer » (Commission de vérité et réconciliation du Canada 2015k ; Organisation 

des Nations Unies 2007). Ces droits spirituels ne sont-ils pas déjà reconnus? Les 

assauts contre les traditions spirituelles autochtones, s’ils sont encore pratiqués par 

certaines dénominations fondamentalistes jusqu’au cœur de communautés 

autochtones, ont largement cessé dans la plupart des Églises du Canada, tandis que 

les coalitions œcuméniques sont tolérantes par définition. Cependant, comme le 

rapport de la CVR le fait remarquer, la tolérance des Églises classiques ne suffit pas: 

elles doivent dénoncer les fondamentalistes, qui s’attaquent à des pratiques dont 

l’efficacité pour la guérison des survivants est démontrée. Elles doivent le faire pour 

soutenir les Autochtones traditionalistes dans leur travail de guérison. Elles doivent 

aussi dire aux survivants restés chrétiens et craignant de recourir aux pratiques 

spirituelles autochtones de guérison qu’ils ont le droit de le faire. «Avoir un droit 

qu’on a peur d’exercer équivaut à ne pas avoir ce droit du tout» (Commission de 

vérité et réconciliation du Canada 2015b, 118) 

 
Toutes les confessions religieuses au Canada doivent respecter ce droit, et les 
Églises Unie, anglicane, presbytérienne et catholique, qui sont parties à la 
Convention de règlement, ont une responsabilité particulière quant à la 
reconnaissance officielle de la spiritualité autochtone comme forme valide de 
culte qui est égale à la leur. Il ne revient pas à des personnes individuelles au sein 
des Églises de lever la voix quand la liberté de culte est niée. En fait, ce sont aux 
Églises, en tant qu’institutions religieuses, d’affirmer la valeur de la spiritualité 
autochtone en tant que telle. Sans cette reconnaissance officielle, un 
rapprochement complet et durable demeurera impossible. La guérison et la 
réconciliation ont une dimension spirituelle dont les Églises doivent prendre 
conscience, en partenariat avec les chefs spirituels autochtones, les survivants, 
leurs familles et les communautés. (Commission de vérité et réconciliation du 
Canada 2015b, 118) 

 

Lors d’un colloque à Chicago en 2016, Eva Solomon, Ojibway de l’île 

Manitoulin, religieuse catholique et figure bien connue de l’inculturation autochtone 

du christianisme, a affirmé que s’il est vrai que l’Église catholique dit oui à la 

DNUDPA, elle ne comprend pas réellement à quoi elle dit oui. Cette remarque mérite 

réflexion. 

Au nombre des implications mentionnées par le libellé de la demande 48.ii de 

la CVR, les Églises sont appelées à « respecter le droit à l’autodétermination des 

peuples autochtones dans les cas d’ordre spirituel» (ONU 2007, 12.1). Or, la 

DNUDPA affirme à quelques reprises le droit des peuples autochtones au 
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consentement libre et éclairé pour les projets qui les touchent, particulièrement en 

matière territoriale mais ultimement en toute matière qui les concerne; ce droit 

s’exerce dans une négociation avec les instances propres des Autochtones (ONU 

2007, 19). Qu’en est-il de ce droit sur le plan spirituel et notamment dans les Églises? 

Plus spécifiquement dans l’Église catholique, peut-on dire que les Autochtones 

disposent de leviers pour exercer leur droit à l’autodétermination? On n’y trouve 

aucune instance autochtone autre que consultative. Lors du colloque précédemment 

mentionné, la théoricienne postcoloniale mi’kmaq Marie Baptiste déclarait avec force 

que les peuples autochtones n’ont pas besoin de prêtres blancs venant chez eux parés 

d’ornements autochtones mais dont le leadership reproduit structurellement le 

colonialisme spirituel. Cette remarque n’a pas manqué de susciter un certain 

malaise parmi l’auditoire, mais Baptiste poursuivit: ce qu’il faut, dit-elle, ce sont des 

pratiques de décolonisation par des Autochtones, où ceux-ci pourraient élaborer, 

dans l’Église, leurs discours et leurs positions communes à partir de leurs patrimoines 

et de leurs visions du monde. 

La réconciliation entre Autochtones et non-autochtones impliquerait, selon la 

CVR, d’écouter et de valoriser les savoirs des aînés autochtones ainsi que leurs 

systèmes de savoir: « Appuyer la revitalisation culturelle des peuples autochtones et 

intégrer les systèmes de savoir, les histoires orales, les lois, les protocoles et les liens 

avec la terre des Autochtones sont des éléments essentiels au processus de 

réconciliation. » (Commission de vérité et réconciliation du Canada 2015b, 130) Le 

droit à l’autodétermination en matière spirituelle implique des aménagements non 

seulement symboliques mais concrets. Les obstacles sont considérables, notamment 

en raison des règles canoniques de gouvernance de l’Église catholique. En contexte 

autochtone, ces règles formelles confortent la marginalisation des Autochtones; 

sera-t-il possible d’y remédier un jour? 

Outre les droits spirituels, la DNUDPA énonce les droits des peuples 

autochtones dans de multiples domaines: territoriaux, politiques, 

culturels,linguistiques, éducatifs, etc. Les Églises peuvent la prendre comme charte 

de leurs appuis aux Autochtones dans une perspective de pastorale sociale. La CVR 

demande  aussi aux Églises et aux groupes interconfessionnels « qui ne l’ont pas déjà 

fait» de «répudier» les concepts utilisés pour justifier l’impérialisme, notamment la 

Doctrine de la Terra Nullius et la Doctrine de la Découverte (demande 49). Cette 

répudiation est aussi demandée au gouvernement canadien lors de la promulgation 
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du futur pacte de réconciliation (demande 45). Il s’agit d’un ensemble de textes 

papaux du xve siècle, au premier chef les bulles papales Dum diversas (1452), 

Romanus Pontifex (1455) et Inter Caetera (1493) affirmant le droit des puissances 

chrétiennes de « vaincre » et de « soumettre » les peuples non chrétiens afin de 

prendre possession de leurs terres, dites « terres de personne » (nullius). Comme 

l’affirme à ce sujet un document de l’Instance permanente sur les questions 

autochtones des Nations Unies, « [l]’usage de la violence et des conversions forcées 

pour “soumettre” les non-chrétiens a fait le lit de la domination et de 

l’asservissement des peuples autochtones. » (Conseil économique et social 2010a) 

Aux dires du Saint-Siège, ces doctrines ont été annulées peu de temps après leur 

fabrication (Conseil économique et social 2010b); c’est aussi ce que soutient un 

document de travail de la Commission pour la Justice et la Paix de la Conférence des 

évêques catholiques du Canada, qui offre une synthèse bien documentée 

(Commission pour la justice et la paix, 2016). Néanmoins, ces doctrines ont essaimé 

rapidement et de manière durable dans la vision du monde européenne, au-delà de 

l’Église catholique et des Églises. Désormais intégrées dans la jurisprudence des États, 

elles sont encore considérées par les tribunaux dans l’étude des revendications 

territoriales des peuples autochtones, au détriment de ces derniers. Selon la CVR, 

elles sont au fondement de l’impérialisme dont découlent les pensionnats 

autochtones. D’ailleurs, cet impérialisme a été confessé par des entités chrétiennes 

ayant présenté des excuses aux Autochtones pour les pensionnats10. Au-delà de la 

caducité de ces doctrines, qui apparaît la plupart du temps comme conséquence 

implicite d’une série de gestes à travers l’histoire, nous croyons que le Saint-Siège 

apporterait une contribution significative en faisant une déclaration officielle de 

répudiation de ces doctrines, comme l’a fait à son échelle la Conférence des évêques 

catholiques du Canada dans le document que nous venons de mentionner. Il faut 

souligner l’importance que la CVR accorde à la dimension visible de la 

réconciliation, sous la forme de la commémoration publique et du « partage de la 

vérité » (Commission de vérité et réconciliation du Canada 2015b, 129). Par 

exemple, dans les évènements de la CVR, les « expressions de réconciliation » 

formulées par les représentants de la société canadienne étaient déposées dans un 

magnifique coffre de bois, et il est prévu qu’elles y demeurent, en mémoire des 

                                                           
10 Par exemple, les Oblats, dans leur déclaration de 1991 (Crosby 1991, 2.3-4). 
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paroles dites. C’est pourquoi une déclaration officielle d’abrogation de la Doctrine de 

la Découverte par le Saint-Siège constituerait une contribution à la réconciliation. 

La CVR demande aussi au pape de présenter des excuses officielles, si 

possible lors d’une visite au Canada, avant le 1er juin 2016, pour les mauvais 

traitements et abus survenus dans les pensionnats catholiques (demande 58). 

Jusqu’à ce jour, l’épiscopat catholique canadien résiste à l’idée d’assumer une 

responsabilité morale relativement à des institutions auxquelles peu de diocèses ont 

collaboré et qui étaient plutôt gérées par des congrégations religieuses. Ce 

raisonnement épiscopal vaut-il aussi pour le pape? Le 29 avril 2009, Benoît XVI avait 

exprimé auprès de représentants des Premières Nations « sa peine face à l’angoisse 

causée par la conduite déplorable de certains membres de l’Église » dans les 

pensionnats, offrant « sa sympathie et sa solidarité dans la prière » (Saint-Siège 

2009, 389). Le rapport de la CVR questionne sèchement la pertinence cette 

déclaration, en reprochant au pape de refuser d’assumer son autorité spirituelle et 

morale sur l’ensemble du monde catholique (Commission de vérité et réconciliation 

du Canada 2015j, 111-112). Le 1er juin 2016, les excuses demandées par la CVR 

n’avaient pas encore été présentées. De passage en Bolivie, le 9 juillet 2015, donc peu 

après la publication des demandes de la CVR, le pape François a demandé pardon 

aux peuples autochtones: «de nombreux et de graves péchés ont été commis contre 

les peuples originaires de l’Amérique au nom de Dieu. […] je demande humblement 

pardon, non seulement pour les offenses de l’Église même, mais pour les crimes 

contre les peuples autochtones durant ce que l’on appelle la conquête de l’Amérique» 

(Pape François 2015). Actuellement, des représentants du Vatican affirment que le 

pape envisage de venir au Canada pour présenter des excuses aux Autochtones 

dans un avenir proche. L’avenir dira ce qu’il en est. 

La CVR demande aussi aux Églises d’élaborer des stratégies d’éducation sur « le 

rôle joué par l’Église » dans le colonialisme et dans les pensionnats (demande 59) ainsi 

qu’un programme de formation à propos de ces matières, à l’intention du personnel 

ecclésial (demande 60). Pour ces deux demandes, il est souhaitable que les centres de 

formation théologique se mobilisent. 

En outre, la CVR demande la création d’un «fonds permanent» pour soutenir 

des projets autochtones de guérison, de revitalisation linguistique, culturelle et 

spirituelle (demande 61). De quelle ampleur pourrait être ce fonds? Elle ne peut être 

que proportionnelle à l’état des finances ecclésiales. Il faut rappeler que la 
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constitution d’un fonds pour supporter des projets de guérison, prévue par la 

Convention de règlement de 2006, avait permis d’amasser un montant de 100 

millions de dollars, aujourd’hui épuisé. Il fut affecté à la Fondation autochtone de 

guérison, pour financer des projets de guérison dans les communautés autochtones. 

La demande 61 pose tout de même une question à l’Église. La réconciliation 

implique une réparation. À cet égard, on peut se réjouir que l’Église ait généralement 

mis fin à son attitude hostile envers les rites et les croyances autochtones. Pourtant, 

force est de constater l’effet dévastateur de cette longue répression sur ce 

patrimoine; les Autochtones s’efforcent aujourd’hui d’en récupérer la part occultée, 

souvent en collaboration avec des anthropologues et des historiens. Comment les 

Églises et les coalitions œcuméniques pourraient-elles contribuer à revaloriser ces 

traditions? Ce pourrait être par exemple dans l’organisation de rencontres 

interreligieuses, dans le soutien aux initiatives culturelles et spirituelles même quand 

elles ne sont pas liées au christianisme: une forme d’hospitalité qui, à vrai dire, ne 

serait que juste retour des choses, car l’Église canadienne n’aurait jamais pu naître 

sans l’hospitalité des Autochtones non chrétiens. 

Enfin, les demandes 73 et 74 sont poignantes: il est demandé au 

gouvernement et aux Églises de collaborer pour créer un registre des cimetières et, 

dans la mesure du possible, des sépultures qui s’y trouvent, puis d’informer les 

familles et les communautés des lieux de sépulture des enfants en question. On sait 

que des milliers d’enfants sont décédés dans les pension- nats et que, dans bien des 

cas, les familles n’ont jamais été informées des circonstances des décès ni des lieux 

de sépulture. 

 

5. Ouvertures pour un projet théologique 

 

Mark MacDonald est ojibway, évêque national autochtone de l’Église 

anglicane du Canada et théologien. Selon lui, si en général les Églises ont présenté 

des excuses dans le système des pensionnats puis ont entrepris des transformations de 

leurs pratiques, il leur reste encore à développer une théologie et des perspectives 

spirituelles à partir de cette expérience historique (MacDonald 2016, 6). Nous ne 

nous trouvons qu’au tout début de ce chantier, qui est d’importance majeure. Peu de 

théologiennes et théologiens ont entrepris ce travail (Nadeau 2012; Baum 2014; 

Andraos 2015; Leblanc 2016 ; Roussel 2016 ; Roussel [s.d.]). 
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La théologie académique canadienne d’expression française a prêté peu 

d’attention aux questions autochtones en général. Sur la question autochtone, 

Achiel Peelman a joué un rôle majeur et peut être considéré comme un pionnier. En 

plus de plusieurs articles, il a consacré deux monographies à cette question (Peelman 

1992; Peelman 2014). J’insiste sur deux de ses idées. D’abord, le temps est venu de la 

mission renversée, où on se mettrait à l’école des Autochtones. Ensuite, dans ce pays 

qui est avant tout le leur, les Autochtones doivent devenir des interlocuteurs des 

théologiennes et des théologiens. Il faut bien constater que les travaux de Peelman ont 

trouvé peu d’écho dans la communauté théologique canadienne francophone. Un 

peu comme si la question autochtone n’avait été au fond qu’un thème marginal, une 

subdivision thématique de la missiologie. Pourtant, combien de questions qui 

intéressent la théologie s’y entrecroisent: dialogue interculturel et inculturation, 

droits humains et libération, écothéologie, ritualité, pour ne nommer que celles-là! 

 

6. Engager une pratique dialogale avec des Autochtones 

 

Comment faire théologie non pas sur les Autochtones mais avec eux, en 

accord avec les principes de la DNUDPA? Où sont les Autochtones en théologie, 

demandera-t-on ? S’il existe une littérature autochtone en théologie, au Canada mais 

surtout aux États-Unis11, elle n’est pas très abondante. Au Canada français, elle est 

inexistante. Cela tient sans doute en partie au faible poids démographique des 

communautés autochtones, conjugué à la taille relativement restreinte de la 

communauté théologique si on la compare à celle d’autres disciplines. La situation 

s’explique aussi en partie par le niveau de scolarisation moyen chez les peuples 

autochtones, plus bas que parmi l’ensemble de la population; toutefois, on rencontre 

des Autochtones dans d’autres disciplines, l’anthropologie par exemple. Enfin, si la 

théologie semble perçue comme forme doctrinale et savante de la religion, cette 

dernière trouve aux yeux des Autochtones son incarnation première dans des Églises 

qui sont précisément au cœur de l’héritage violent des pensionnats. Enfin, la notion de 

religion, considérée comme espace sacré et distingué d’un espace profane, ne suscite 

guère d’intérêt chez beaucoup d’Autochtones, à l’exception des personnes plus âgées. 

Pourtant, nombreux sont les auteurs autochtones qui font, à leur manière, 

ce que la théologie chrétienne fait aussi : transmettre les traditions (d’abord orales) en 
                                                           
11 Par exemple: Deloria Jr (2003) ; Donaldson (2002) ; Kidwell, Noley et Tinker (2001); Mackay 
(2003, 175) ; Leblanc et Leblanc (2011) ; Treat (1996) ; Weaver (1998). 
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les prenant non pas comme objets d’étude mais comme référence herméneutique, 

pour interpréter la réalité et produire avec créativité des chemins de vie possible12. 

C’est le cas de Taiaiake Alfred, qui articule une pensée politique en articulant les 

cérémonies iroquoises et l’analyse politique décoloniale, et de Leanne Simpson, qui 

se nourrit à la vision du monde racontée par les Aîné-e-s de son peuple (Alfred 

2005; Simpson 2011). Ce ne sont que deux exemples d’une littérature autochtone 

déjà bien établie. On y trouve de nombreuses œuvres porteuses de souffle et de 

vision, même si elles ne se reconnaissent pas dans le concept de théologie, sauf 

exception. En outre, antérieurement aux auteurs et aux œuvres littéraires, les 

traditions en question sont transmises et s’actualisent par l’oralité et par des Aînés 

généralement éloignés de la culture académique. Il s’agit, pour les théologiennes et 

théologiens, de devenir des interlocuteurs de ces sagesses qui appréhendent le 

monde dans sa globalité. 

 

7. Déconstruire l’ordre socio-symbolique colonial au-delà des 
pensionnats 
 

Achiel Peelman rappelle l’injustice permanente qui frappe les peuples 

autochtones. Cependant, dans ce rappel, il effleure à peine l’histoire des pensionnats 

(Peelman 1992, 31-32). La CVR a libéré une parole choquante, en révélant 

douloureusement du même coup une crise de confiance entre les peuples autochtones 

et les Églises. La théologie doit en prendre acte. Les pensionnats étaient 

intrinsèquement abusifs: non seulement par les abus sexuels, physiques et autres 

perpétrés contre des personnes, mais à leur racine même, qui est celle du 

colonialisme et de l’assimilation à la société canadienne. Des Églises y ont participé, 

en partie parce qu’elles souscrivaient à ce colonialisme à leur manière. Et elles y 

souscrivaient en raison d’une vision du monde, d’un ordre socio-symbolique. 

Comment réparer, sinon en assumant aussi la tâche de la théologie telle qu’énoncée 

par Ched Myers: déconstruire cet ordre qui oriente discours et pratiques (non 

seulement religieux du passé mais aussi sociaux et contemporains) pour le 

remplacer par d’autres schèmes socio-symboliques libérateurs (Myers 2008; Belo 

1981). Cet ordre persiste au Canada et prend des formes séculières. Ainsi, beaucoup 

plus de jeunes Autochtones sont places hors de leurs communautés par les services 

                                                           
12 Je reprends et développe à ma manière une idée présentée par Michel Andraos dans 
un autre texte du présent recueil. 
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de protection de la jeunesse à travers le pays, beaucoup plus qu’il n’y en a jamais eu 

dans les pensionnats ; comme en témoignent nos gouvernements actuels, le racisme 

systé- mique rend difficile de prendre au sérieux les appels à l’aide concernant les 

femmes autochtones assassinées, disparues ou agressées sexuellement ; et les titres 

ancestraux sur des territoires protégés par des traités continuent d’être bafoués à 

l’échelle du continent nord-américain. Nous devons critiquer cet ordre socio-

symbolique, à défaut de quoi il ne fait que contaminer nos théologies. Comme l’écrit 

Denise Nadeau: 

 
Le rôle des Églises dans la création de la Commission de vérité et de réconciliation 
a permis à ces dernières d’assumer une partie de la responsabilité du génocide 
culturel que les écoles ont contribué à perpétrer. Toutefois, le défi que devront 
relever les chrétiens immigrants et les Églises est double: il s’agit de rejeter non 
seulement la théologie archaïque des missionnaires du passé, mais également la 
culture invisible attachée à l’identité blanche, qui reste omniprésente dans 
l’essentiel de la théologie dominante, au Canada et au Québec. Faute de quoi, il 
nous sera impossible de nous reconstituer moralement, de rétablir un lien 
constructif avec nos propres traditions chrétiennes et de devenir des alliés de 
façon à nous libérer des chaînes de la suprématie blanche et de la domination 
impériale. (Nadeau 2012, 434) 

 

 

8. Une imagination morale et créatrice face à l’héritage des 
pensionnats 
 

Un des effets de la voie dialogale auparavant évoquée serait de surmonter la 

polarisation perçue par Niezen à la CVR; selon lui, les récits des différents acteurs 

des pensionnats se trouveraient simplifiés en deux catégories: celle des victimes et 

celles des bourreaux. Cette situation renforce ce que l’historien Brieg Capitaine 

appelle l’«incapacité à épouser la nouvelle narration des pensionnats », qu’il perçoit 

dans la production théologique des oblats du Canada (Capitaine 2015, 126)13. 

Capitaine note que les Églises autres que catholiques, concernées par les pensionnats, 

ont su dépasser une certaine posture défensive et s’engager dans une créativité 

théologique et morale. Il redoute qu’à défaut d’emboîter le pas, l’héritage des oblats 

ne s’abime définitivement dans le ressentiment réciproque des oblats et de leurs 

accusateurs autochtones. Cela n’est pas vrai uniquement pour les oblats: une 

posture défensive compromet le passage à de nouveaux rapports entre l’Église 

                                                           
13 L’auteur met en évidence la discrétion du thème autochtone dans la revue, qui devient encore plus 
effacé à partir du moment où commencent les dénonciations des Autochtones à propos des 
pensionnats. 
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catholique et les communautés autochtones. Cependant, pour rendre justice aux 

oblats, il faut mentionner leur support à la démarche «Retour à l’Esprit», réalisée 

à travers le Canada depuis plusieurs années. Elle a précisément pour but d’amener 

les deux camps, celui des Autochtones et celui des acteurs et actrices des pensionnats, 

à exprimer leurs blessures et leurs colères respectives, à engager un véritable 

dialogue et à s’écouter mutuellement, dans une perspective de mutuelle guérison. 

Les Églises sont ainsi invitées à un travail d’imagination morale. John Paul 

Lederach définit celle-ci comme « la capacité d’imaginer quelque chose qui, tout en 

étant enraciné dans le monde réel, est capable de donner naissance à quelque chose 

qui n’existe pas encore ». Il affirme en outre que cette capacité « émerge avec la 

capacité de nous imaginer nous-mêmes en relation, la volonté d’embrasser la 

complexité sans se fier à la polarité dualiste, la foi en l’acte créateur, ainsi que 

l’acceptation du risque inhérent qui est requis pour briser le cycle de la violence et 

pour s’aventurer dans des voies où le changement constructif se construit. » 

(Lederach 2005, 29) Il y aurait lieu d’explorer les récits de vie multiples des 

personnes engagées dans les pensionnats pour en faire une lecture théologique sans 

complaisance. Il reste à faire émerger de la lumière, des postures complexes et 

inattendues dans ces récits, et ce, malgré l’échec, malgré l’illusion de ceux et celles 

qui voulaient bien faire, car il en va de passerelles et de pistes pour ce travail de 

longue haleine qu’est la réconciliation. 

 

 9. Pour ne pas conclure: il faudra du temps 

 

Le nom de la Commission de vérité et « réconciliation » fait écho à un thème 

important de la tradition chrétienne. À cet égard, remontant des aspects politiques 

et stratégiques du projet de réconciliation à ses soubassements socio-symboliques, 

Corntassel en formule une autre critique: «At its core, reconciliation has a religious 

connotation premised on restoring one’s relationship with God. In fact, most 

Indigenous nations don’t have words for reconciliation in their languages, which is 

the truest test of its lack of relevance to communities.» (Corntassel 2012, 93) 

Voilà une critique déstabilisante au regard de l’imaginaire biblique et 

chrétien. Dans l’Évangile, la réconciliation semble un impératif, au même titre que le 

suprême commandement de l’amour: 

 
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être 
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puni par les juges; que celui qui dira à son frère : Imbécile! mérite  d’être puni 
par le sanhédrin ; et que celui qui lui dira : Insensé ! mérite d’être puni par le feu de 
la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes 
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va 
d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton offrande… (Mt 
5,22-24)14 

 

Pour Paul, le Christ réconcilie l’humanité avec le Père: c’est le sens suprême 

de sa mission. « Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier 

avec Dieu », implore Paul (2 Co 5,20). La réconciliation, liée à l’amour, éminemment 

désirable, apparaît ainsi dans sa dimension théologale. 

Robert J. Schreiter, un théologien étatsunien de la réconciliation, rappelle que 

l’opposition du Magistère catholique à la théologie de la libération était fondée sur la 

conception conflictuelle de la réalité sociale qu’on attachait à ce courant théologique 

(Schreiter 1992, 21-25). Cette critique allait culminer dans l’Instruction Libertatis 

Nuntius de la Congrégation pour la doctrine de la foi, en 1984 (Commission pour la 

doctrine de la foi 1984). Schreiter conteste cette position. Selon lui, il est tout à fait 

possible de reconnaître le caractère conflictuel de la réalité sans considérer le conflit 

comme l’indépassable réalité. Le Ressuscité est aussi indissociablement le Crucifié, 

dont le conflit a marqué le destin. Cette position est conforme à celle des théologies 

de la libération à cette époque, mais il est intéressant de la voir reprise dans une 

théologie de la réconciliation. Pour peu qu’on y songe, le désir d’évacuer le conflit 

pour y substituer un projet de réconciliation, en plus d’être absurde, relève du désir 

d’en finir avec la Croix et la violence systémique qu’elle manifeste. 

Disciples du Réconciliateur, les chrétiens se voient confier à leur tour un 

ministère de réconciliation (2 Co 5,17-20). Cette mission implique qu’ils vivent 

personnellement dans l’esprit de la réconciliation. Mais en quoi consiste-t-il? « Vous 

voilà donc débarrassés du mensonge. Que chacun dise la vérité à son prochain, car 

nous sommes membres les uns des autres. Êtes-vous en colère? Ne péchez pas ; que 

le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. » (Ep 4,25-26). « Nous sommes 

membres les uns des autres », certes, mais la réconciliation est liée en ceci à l’acte de 

vérité qui la précède. 

Dans cette double perspective, la réconciliation est-elle possible avec les 

peuples autochtones en contexte de colonialisme et après les pensionnats? Se 

réconcilier est-il toujours souhaitable? Est-ce toujours opportun ? 

                                                           
14 Traduction OEcuménique de la Bible. 
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Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel […] un 
temps pour tuer et un temps pour guérir, 
un temps pour saper et un temps pour bâtir […], 
un temps pour embrasser et un temps pour éviter d’embrasser […], un 
temps pour déchirer et un temps pour coudre […], 
un temps pour aimer et un temps pour haïr, 
un temps de guerre et un temps de paix. (Qo 3,1-8) 

 

Il est probable que le soleil ne se couchera pas de sitôt sur la colère des uns et 

des autres. Pour la CVR, la réconciliation est un projet de longue haleine. Il découle 

nécessairement d’une transformation de la société canadienne sur plusieurs plans: 

éducation, droit, restructuration politique, administration de la justice, 

aménagement territorial, transformations économiques. Entre vérité et 

réconciliation, il faut du temps, celui de la guérison. Nous espérons avoir esquissé 

quelques contributions possibles des Églises et de la théologie à ce travail qui les 

attend. 
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Isidoro Mazzarolo2 

 

Introdução 

 

Religião e Espiritualidade é uma proposta de reflexão teológica a partir das 

novas teses da FQ (abreviaremos com a sigla: FQ). Entramos em dois campos, 

aparentemente opostos, no entanto, veremos como se tocam no sentido, na percepção 

e na prática concreta, apenas distintos pelos conceitos. 

Na relação entre ciência e fé, observamos que as teorias da FQ podem ser 

muito úteis para uma reflexão teológica atual, quer sob o prisma de uma nova visão 

do ser humano no universo, quer sob a perspectiva de responsabilidade nas relações 

humanas. A FQ encontra na pedagogia de Jesus um grande reforço para a superação 

das barreiras religiosas e dos paradigmas de exclusão causados por teorias teológicas 

carentes de espiritualidade.  

Jesus e a FQ é uma proposta de integração entre a ciência e a fé atual, uma fé 

madura, transcendente e integradora de todos os seres humanos com seus talentos, 

dons e qualidades, mas também revestidos da máxima responsabilidade em todas as 

fases do seu comportamento e ação. 

 

A história 

 

A humanidade se caracterizou nas suas expressões de sagrado de modos 

pluriformes e com significados específicos quer na sua compreensão diante da vida, 

quer nas suas concepções de vida futura (escatologia, paraíso e salvação). Essas 

manifestações do sagrado sempre estiveram ligadas a povos, culturas e crenças de 

modo próprio aos quais se convencionou chamar de religiões.  

As religiões, não raro, ao longo da história, protagonizaram episódios 

                                                           
1 O artigo foi publicado na REVISTA ECLESIÁSTICA BRASILEIRA (REB) ISSN – 0101-8434. Vol 293,  
Jan/2014, p. 103-120. 
2 PhD em ciências bíblicas. Professor de exegese bíblica na PUCRio Instituto Franciscano de 
Petrópolis/RJ mazzarolo.isidoro@gmail.com; www.mazzarolo.pro.br 
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contrários às suas finalidades primordiais de ligar a terra ao céu e o céu a todos os 

seres humanos. Desta forma, propomos uma reflexão sobre a relação entre religião e 

espiritualidade a fim de despertar no leitor um maior senso crítico em torno da 

problemática. 

Tomando, como ponto de partida, o cristianismo com Jesus de Nazaré 

observamos como Ele propõe um novo paradigma para o sentido fundamental da 

religião. Nascendo num contexto do monoteísmo judaico, Jesus age como quem tinha 

um olhar muito mais distante do que os compatriotas de seu tempo. A Sua práxis 

religiosa buscava, através da pedagogia da inclusão, não apenas resgatar pobres e 

excluídos, mas incluir todos os homens e mulheres de boa vontade. Sua religião 

estava alicerçada na unção do Espírito (Cl 4,18-19) e agia conforme a inspiração do 

Espírito e a vontade do Pai. 

Dentro do universo judaico, especialmente, do pós-exílio com a chamada 

reforma de Esdras (Esd 9-10), foi criada uma distinção entre os puros e os impuros, 

em outras palavras, dos que seriam eleitos e privilegiados por Deus e os que estavam 

destinados à condenação. Jesus, no entanto, mostra na prática que os conceitos 

originários e fundamentais do cristianismo se alicerçavam na certeza de que Deus 

não faz acepção de pessoas, culturas, raças, estratos sociais ou de gênero (Dt 10,17; Gl 

2,6; 3,28; Rm 10,12). 

Se até Jesus havia prevalecido a Lei, depois dele deveriam prevalecer a graça e 

a verdade (Jo 1,16). Em Cristo, Deus se tornou aliança e resgate para todas as culturas 

e povos, tornado todas as gerações herdeiras das promessas feitas a Abraão (Gl 3,29). 

A salvação não acontece por pré-destinação, por promessas ou por tradição, 

mas pela construção da justiça e da verdade (Mt 5,20). Na visão do autor do 

Apocalipse, os eleitos na presença do Cristo ressuscitado, diante do trono de Deus se 

compõem em dois grupos:  

a. Os cento e quarenta e quatro mil (144.000) dentre as tribos de Israel, 

marcados na fronte como servos de Deus (doze mil de cada tribo). O Autor deixa de 

fora a tribo de Efraim por ser ela a primeira a iniciar o processo de ruptura da 

confederação das tribos e insere tribo de José.  

b. Uma multidão que ninguém podia contar proveniente de todas as nações, 

tribos, povos e línguas. Todos eles trajavam vestes brancas, símbolo da transparência 

da alma e na justiça, mas que tinham passado pela tribulação e alvejado suas vestes 

no sangue do Cordeiro (Ap 7,1-17). Ficarão de fora da salvação os cães, os magos, os 
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impudicos, os idólatras, os homicidas e todos os que amam e praticam a mentira (Ap 

22,15). 

O primeiro grande passo do cristianismo primitivo é considerar qualquer 

pessoa criatura de Deus e, uma vez vinculados ao mesmo Deus, caracteriza-se como 

seu filho e herdeiro das promessas e com o compromisso de construir a fraternidade 

universal (Ef 4,6). Jesus reconciliou os circuncisos e os incircuncisos, derrubando as 

“paredes” da separação e unindo a todos num só povo, pois, por seu intermédio 

unificou judeus e gentios num só Espírito e ao redor de um só Pai (Ef 2,11-18). 

O segundo passo evolutivo do cristianismo foi a adoção do conceito de 

cidadania cósmica. Os gregos, não obstante tivessem diferenciações de classes sociais, 

tinham um conceito claro de que a pessoa culta e letrada era cidadã e livre, 

independente da sua cultura, raça ou idioma. A liberdade provinha da cultura daí a 

importância da “gnôsis” (conhecimento), “arêtê” (virtude) e a “paideia” 

(aprendizagem)3. Nos conceitos éticos, os gregos tinham alguns princípios universais 

de convivência e relacionamento que os diferenciavam de outras culturas. 

Particularmente dentro dos conceitos estóicos, o conceito de homem ético ou bom era 

aquele perfeito na sua moralidade. Dentro desse conceito de moralidade estavam os 

quatro princípios fundamentais que orientavam a paideia: a. a inteligência; b. a 

fortaleza; c. a circunspecção; d. a justiça4. 

O cristianismo primitivo, para além das fronteiras da Palestina, faz uma 

passagem num caminho de superação da religião para a construção de uma 

espiritualidade. 

Todos os conceitos de religião estão vinculados à manifestação externa, atos de 

culto, ritos e outras formas visíveis de expressão religiosa. A própria definição 

etimológica latina “religio”5 pressupõe uma compreensão de ato de culto a alguma 

divindade, ligação entre duas partes ou conexão entre imanência e Transcendência. O 

fundamento da religião está no ritual, no cerimonial e visível. O ato externo pode ser 

um memorial, uma recordação de um fato no passado, a fim de que algo importante 

não caia no esquecimento, como é a ordem que Moisés transmite ao povo, na 

                                                           
3 MAZZAROLO, Isidoro, O Apóstolo Paulo, o judeu, o grego e o romano, p. 55, 64-65. 
4 MAZZAROLO, I., Idem, p. 89. 
5MAZZAROLO, Isidoro, O Apóstolo Paulo, o judeu, o grego e o cristão, pp. 55, 64-65. 
5 SARAIVA, F.R. dos Santos. “religare”, in: Novíssimo Dicionário Latino-Português, Rio de Janeiro, 
Garnier, 1993. Religião vem de “religare” que significa atar, ligar, vincular, no sentido de atar feixes, 
amarrar cabelos ou fazer um elo ao redor. Religião é a prática de culto que vincula, cerimônia religiosa 
que cria vínculos. Esses laços assumem um caráter sagrado, que na sua concretude, se distingue do 
profano, quer no conteúdo, quer na forma por estar relacionado com a divindade. 
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celebração da páscoa dos pães ázimos (Ex 13,9). Numa perspectiva semelhante, mas 

não como recordação do passado, e sim, revivificação da aliança no presente, Jesus 

pede que a Eucaristia seja celebrada, segundo os seus ensinamentos, como uma 

atualização do pacto, como sempre e perene Nova Aliança (Lc 22,14-20).6 

É no campo semântico da religião que se faz imperativo olhar o Evangelho de 

Jesus Cristo. A prática religiosa de Jesus não remete a rituais. Quer nos tempos pré-

pascais, quer nos pós-pascais, o gesto que identifica Jesus é a partilha do pão (cf. Lc 

22,19; 24,30) que simboliza a partilha da vida, dos conhecimentos, das capacidades, 

oportunidades, condições e potencialidades. A vida concreta nos campos, à beira do 

Lago de Genesaré, pelas ruas das cidades, praças e outros ambientes caracteriza a 

espiritualidade da nova religião: conectar o desconectado pelas estruturas da antiga 

religião. A preocupação concreta com a vida era prioritária e antecedia qualquer 

aspecto litúrgico ou religioso. As informações sobre sua frequência à sinagoga são 

parcas e modestas, mesmo que possamos pressupor sua assiduidade. No entanto, em 

todo o quadro religioso, a tradição evangélica nos conserva um único ensinamento 

que é a oração do Pai Nosso (Mt 6,9-15; Lc 11,2-4). Então surge a pergunta: por que 

Jesus não criou um manual litúrgico? Qual era a importância dos ritos para Ele? Se o 

cerimonial fosse expressamente imprescindível, não teria Jesus criado um manual, 

um ritual celebrativo e uma descrição precisa dos aparatos e instrumentos 

necessários para validar os rituais, tais quais ou à semelhança dos encontrados na 

tradição judaica de seu tempo (cf. Ex 12; 25-30; Lv 21-27)? Jesus não abriu mão da 

prática da Justiça (Mt 5,20); da solidariedade libertadora (Mc 10,45); da busca do 

que se perdeu (Lc 15) e da partilha radical como expressão da comunhão e 

fraternidade (Jo 6,5-15; 13,15). Ironizou o comportamento do sacerdote e do levita, os 

quais cheios de zelo litúrgico e religioso se tornam incapazes do socorro e da 

compaixão, enquanto um samaritano que pouco entendia de liturgia e cerimoniais, 

foi capaz de prestar ajuda a um homem machucado por assaltantes (Lc 10,29-37). 

Jesus de Nazaré compreende que o ser humano não necessita tanto da religião, 

mas da espiritualidade. Na religião estavam, já antes de Jesus, especialmente desde o 

retorno dos filhos dos exilados da Babilônia, com Esdras, Josué e Zorobabel, no V séc. 

a.C., elementos radicais de segregação e exclusão (Esd 9-10). Como afirmação do 

                                                           
6 MAZZAROLO, I., A Eucaristia como memorial da Nova Aliança- continuidade e rupturas. Nessa 
obra trabalhamos os conceitos de Aliança no AT e mostramos quais são os grandes passos, no 
diferencial do memorial da páscoa judaica para a páscoa cristã, particularmente nos compromissos 
com a justiça, com a conversão, o perdão e o amor aos inimigos, esp. pp. 108-157. 
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poder religioso, mas carente de espiritualidade, foram sendo prescritas em estilo 

dogmático as descrições dos rituais e das vestimentas dos sacerdotes (Ex 25-30). O 

processo difícil de ser implantado era a superação desses parâmetros que 

funcionavam como fatores de diferenciação entre eleitos e deserdados. Na verdade, o 

próprio relato da primogenitura de Jacó (Gn 25,29-34) que se vê em vantagem diante 

do irmão faminto, sob a ótica da ética, é conflitivo. Assim também toda a história do 

Êxodo bíblico pode gerar muitas dificuldades éticas e de difícil solução antropológica 

e política, quando se observa que os textos expressam um processo muito importante 

de libertação dos escravos do Egito, mas eles receberão uma herança de uma terra 

que já tem donos (os cananeus, heteus, heveus, jebuseus... Ex 3,8). Essa leitura 

histórica está patente na pedagogia e na antropologia de Jesus. Ele não se apega ao 

que encontra, mas olhando para um horizonte mais distante e integrador, quebra 

estruturas conservadoras e geradoras de exclusões e diferenças.  

A questão fundamental do ser humano não é compreender a sua religião, mas 

a sua espiritualidade. A espiritualidade caracteriza a intimidade do ser humano com 

Deus e lhe permite encontrar uma comunhão diferente com o seu semelhante e com 

toda a natureza. Nenhuma religião é verdadeira sem uma verdadeira espiritualidade. 

A espiritualidade está no santuário do ser, mesmo sem uma fórmula explícita de 

religião. O diálogo com a Samaritana é explícito: Nem aqui, nem em Jerusalém, mas 

em Espírito e Verdade (Jo 4,21). O apóstolo Paulo afirma que a Lei do Espírito é vida 

(Rm 8,2) e ela impulsiona para a paz (Rm 8,6), pois só o amor constrói (1Cor 8,1). O 

que vem do Espírito, vem do alto e conduz tudo para cima, por isso, aquele que é 

espiritual constrói a sua felicidade na justiça e na paz com o seu próximo e com Deus 

(Jo 3,30-32). É nessa perspectiva que alguém pode chamar a Deus de Abba, Pai (Rm 

8,15). E quem encontra o Pai, também encontra o seu irmão, pois encontra o caminho 

do amor e pratica os seus mandamentos (1Jo 2,5). 

A espiritualidade é o DNA de Deus em cada criatura, já descoberta e apontada 

por muitos místicos, cientistas e teólogos, mas de modo mais profético pelo santo do 

milênio passado, São Francisco de Assis. Ao contemplar a natureza, a água, os rios, as 

plantas e animais, ele era capaz de chamar irmão sol, irmã lua, irmã água... Para 

muitos contemporâneos, Francisco de Assis ele não passava de um louco, no entanto, 

foram os tempos após sua morte que revelaram o seu olhar para além de uma 

paranoia, era a dimensão mística contemplativa, ou seja, uma expressão superior da 

alma transparente e diáfana na visão do universo como um todo. Para os cientistas e 
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físicos da nanotecnologia e FQ, Francisco de Assis já estava numa dimensão mais 

profunda da compreensão da natureza. Ele contemplava o mistério do cosmos, ele se 

comunicava com o todo quântico do universo e percebia o DNA de Deus inscrito em 

cada ser7, em cada forma e em todas as criaturas. Deus era tudo em todos, quer no 

irmão leproso, quer na irmã água, irmão fogo, irmã lua, irmão sol e todas as outras 

criaturas. 

A espiritualidade é o que nos caracteriza como filhos/as de Deus, para além 

das religiões. O livro do Apocalipse mostra que todos aqueles que praticaram a justiça 

estão vinculados à pedagogia do Cordeiro e entrarão no Reino de Deus (cf. Ap 7,1-14). 

Ainda no prólogo, o evangelho de João nos apresenta uma afirmação taxativa: “A 

todo aquele que crê n´Ele, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus” (Jo,1,12). A 

pergunta é: Somos filhos de Deus pelo nascimento ou pelo reconhecimento das 

verdades anunciadas por Deus e explicitadas em seu Filho Jesus Cristo sintetizadas 

no perdão, no amor e na justiça (Mt 5,20)? 

A espiritualidade é o “gene de Deus” presente em cada criatura, quer ele tenha 

ou não uma religião. A religião é o “meme”, que se transmite de geração em geração, 

através da família, da educação e dos conhecimentos. A religião tem mais cultura que 

espiritualidade, tem mais de expressão humana, visual e concreta que elementos 

transcendentes.8 

O “gene” (DNA) de Deus numa criatura está na sua espiritualidade, na sua 

transcendência e na sua comunhão universal com o cosmos, com Deus e consigo.  

A espiritualidade permite uma visão das coisas muito mais aberta e mais 

ampla do que a religião. Ela é imanência e transcendência concomitantemente 

interligadas e, a partir dessa integração do “alto” e do “baixo”, o ser humano adquire 

sua visão política, ética e sociológica da vida à luz da mística cósmica que move os 

profetas, os santos e os mártires.  

A espiritualidade é a força do amor, e quem ama está livre para fazer o que 

quer, pois sempre fará para o bem. Quem ama não trai, não explora, não engana e 

não suborna. Dessa forma e nessa visão do amor que Sto. Agostinho teria 

pronunciado uma sentença cabal: “Ama e faze o que queres”! O nó da questão é o 

amor, mas o amor pressupõe o perdão e o compromisso solidário. Mas qual é a 

medida do amor? Jesus diz que a medida suficiente seria amar do jeito que ele amou, 

                                                           
7 MAZZAROLO, I., Jesus e a física quântica, p. 18. 
8 HAMER, Dean, O Gene de Deus como herança genética pode determinar a fé, pp. 35-45. 
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esse seria o Novo e Único Mandamento (Jo 13,34-35; 1Jo 2,8).  

Até que ponto o amor é verdadeiro? Paulo afirma que o amor é não-hipócrita 

(Rm 12,9) e que a melhor oferenda para Deus é aquela feita com o próprio ser 

(corpo).9 Só entende o amor quem ama com todo o coração, com toda a alma e com 

todo o entendimento (Mt 22,37; Dt 6,5; 30,10). Na verdade, só o amor constrói (1Cor 

8,1). 

Jesus, na sua pedagogia do amor includente, amor preferencial aos excluídos, 

sem contudo negar o amor aos nobres e ricos, como aconteceu no jantar na casa de 

Simão, o fariseu (Lc 7,36-50), Zaqueu (Lc 19,1-10) e outros. Jesus tinha, ao fariseu, o 

mesmo amor que à mulher marginalizada pela cultura, pela sociedade perversa e pelo 

contexto sócio-político de seu tempo. O amor, fruto da grande comunhão cósmica, 

busca uma grande utopia: o paraíso terrestre. Deus quis que todas as criaturas 

tivessem um espaço agradável para viver, essa comunhão cósmica, sem guerras e sem 

conflitos e por isso dotou os humanos com alma e inteligência, capacidades e 

distinções, a fim de que ocupando espaços e lugares diferentes, cada um ocupasse só 

o próprio espaço e função sem invadir o do outro (cf. Is 11,1-9; 1Cor 12,4-30; Rm 12,6-

8).  

A espiritualidade não é a ausência da religião, como rito ou como símbolo 

celebrativo, mas é o “animus”, a vida e a força da religião verdadeira. A força motora 

nem sempre aparece, mas o que se vê é o resultado10. A espiritualidade permanece no 

âmago do ser, na sua interioridade, mas ela acontece nos gestos e atitudes. Assim é o 

“agápê” como força geradora de graça, diaconia e verdade. A razão profunda do amor 

permanece escondida, mas os gestos que resultam dessa “dynamis” é que são 

percebidos e verificados. Através da espiritualidade distingue-se uma religião 

verdadeira de uma falsa. A pessoa que desenvolve a sua espiritualidade, também 

aprofunda e desenvolve a sua fé, a sua compreensão do cosmos, a sua dimensão 

existencial, segundo o olhar de Deus: bem-estar, felicidade, justiça, equidade, perdão. 

A religião, muitas vezes, permite camuflagens, subterfúgios, engodos ou 

escamoteios. Uma pessoa pode ter uma religião sem ter uma espiritualidade. A 

religião pode ser uma questão de conveniências, de aparência social, de segurança ou 

de “credenciais” populares para determinados fins, até contra a própria religião. 

                                                           
9 MAZZAROLO, I., Carta de Paulo aos Romanos, educar para a maturidade e a justiça, pp. 184-215; 
Cf. Revista ATUALIDADE TEOLÓGICA, “O amor é não-hipócrita, uma exegese de Rm 12,9 desde o 
lugar dos últimos”, Puc-Rio, n. 18 (2004), pp. 313-337. 
10 MAZZAROLO, I., Jesus e a física quântica, p. 34. 
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Algumas organizações sociais, econômicas e políticas exigem que seus participantes 

tenham uma religião declarada, mas o objetivo dessas não é a espiritualidade, e sim, a 

prosperidade econômica, o gueto fechado e, o deus a ser cultuado é o lucro, a vitória 

econômica e o sucesso. Para esses objetivos, não precisa ética, justiça, dignidade. Se 

alguém está obstaculizando um determinado projeto, esse pode desaparecer e ser 

eliminado em nome do progresso, da prosperidade. Essa teologia da prosperidade já 

existia nas sociedades antigas persas, egípcias e em Israel. 

A espiritualidade está na raiz da identidade do ser, é o DNA de Deus presente 

em cada criatura, mas nem sempre é desenvolvido em virtude do pecado, da injustiça 

e da ganância. A espiritualidade é o eixo motor da dinâmica do agir do ser, a exemplo 

de Jesus (Lc 4,18-19; Is 61,1-2), quando afirma que o Espírito do Senhor está sobre 

mim! Não é o templo, não é o sumo sacerdote, nem o rei, mas o espírito do Senhor. 

Ele está acima da religião, dos parâmetros culturais e institucionais.  

A espiritualidade se caracteriza pela prática da justiça (Mt 5,20) e está além de 

qualquer convenção, conectada na dinâmica da integração do ser na rede universal 

dos seres que não se caracterizam por cores, credos e culturas, mas se entendem 

numa busca universal da justiça, da paz e da prosperidade integral, sem 

discriminações, segregações e classes.  

Na pedagogia de Jesus, a fé, como o ato de crer, não está pautada na crença de 

dogmas, jejuns, oferendas de animais cevados, mas no compromisso fundamental 

com a verdade, com a vida e com a justiça (Jo 1,9-14). No diálogo com um dos 

magistrados de Jerusalém, chamado Nicodemos, Jesus afirmou que se ele não 

nascesse de novo e do alto não poderia ver o Reino de Deus (Jo 3,3). O ato de crer é o 

ato da fé que é fruto da espiritualidade, não da religião. Esse ato pode ser expresso de 

modo autêntico, na religião, mas para ser verdadeiro ele precisa estar alicerçado 

numa base mais profunda que é a espiritualidade.11 

Infelizmente, mesmo depois de tantos séculos, muitos líderes religiosos e um 

incontável número de pessoas, mesmo com grande bagagem teológica, não 

distinguem a condição de ser religioso de ter uma prática religiosa. Frequentar uma 

comunidade ou ser participante de uma forma externa de ritos, símbolos e lugares 

chamados sagrados não é idêntico ao ser religioso. Ser religioso é ter uma 

                                                           
11 Discordo, aqui, da posição assumida por D. Steindl-Rast, Pertencendo ao Universo, pp. 34-37, em 
sua entrevista com F. Capra, quando afirma que a fé é crer em dogmas e doutrinas. A fé está num nível 
mais profundo. Doutrinas e dogmas estão no nível das religiões enquanto a fé está no âmbito da 
espiritualidade. Fé é crer e comprometer-se com verdades não com doutrinas. Quem acredita em 
doutrinas, para crer, precisa nascer de novo e nascer do alto (Jo 3,3). 
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espiritualidade, uma prática religiosa e uma religião como manifestação dessa 

espiritualidade, mas jamais uma participação em ritos convencionais, vantajosos e 

oportunistas. Enquanto a religiosidade depende do meio, a espiritualidade depende 

do ser, ela está nos genes da pessoa.12 Colocamos uma tabela comparativa como 

tentativa de ilustração, sem a menor intenção de ser dogmática ou conclusiva13: 

 

 

Espiritualidade Religião 
Spiritus/animus/sopro Rito,  gesto,  expressão 
É a dynamis (força) que 
provoca a ação 

A manifestação resultante de uma 
convicção ou de uma 
“convencionalidade” 

Está dentro da pessoa Está fora da pessoa 
É a energia da fé, a 
motivação em movimento 

É o vigor do rito, a certeza do dogma  

Está no gene, íntimo Está no ambiente, família 
É inata, vem de Deus Nasce da cultura, da família, da tradição, 

depende de trajes, símbolos, códigos 
Não pode ser traída Pode ser ideologizada, distorcida, 

manipulada 
Só existe quando é 
verdadeira 

Pode existir sem ser autêntica 

Habita o coração, 
perpassa a inteligência e a 
razão 

Habita num recinto material, no 
santuário, no templo 

Quando não cultivada, 
revela o dogmatismo da 
religião 

Quando hipócrita, é camuflada, 
dissimulada e servir para enganar 

É a força da fé É a força da lei 
Depende da presença e 
assistência do Espírito 

Depende de estruturas e leis objetivas e 
humanas 

Tem dois altares: um 
interno (Mt 6,5-6) e outro 
o mundo (Mt 18,19-20) 

Tem, via de regra, um único templo, 
feito de pedras 

Desabrocha no amor  Pode exercitar a graça e o amor  

 

 

Conhecendo bem essa tensão que brota das religiões, Jesus ensinou a prática 

do amor incondicional (Lc 6,27-35) como caminho de superação. As religiões criam 

apropriações e se afastam, não raro, do seu princípio fundamental que é ligar a terra 

ao céu: “Pai, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, e assim como é no céu, seja 

sobre a terra...” (Mt 6,9-13; Lc 11,2-4).  

Quando se discute religião se começa a classificar quem vai para o paraíso ou 

                                                           
12 HAMER, D., Idem, p. 69. 
13 MAZZAROLO, I., Jesus e a Física Quântica, p. 37. No livro pode ser consultada a tabela comparativa 
completa pp. 37-38. 
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quem vai para o inferno e corre-se o risco de esquecer ou não encontrar o caminho da 

justiça e da misericórdia, única via para o Pai. Não raro, a pobreza ou a ausência da 

espiritualidade torna as religiões ideologias de dominação e opressão. Qual é o Deus 

que salva, aquele de Maomé, de Buda, de Moisés? As religiões podem “fazer a cabeça” 

das pessoas e as estimula a fazer guerra umas contra as outras. Quando discursamos 

sobre religião estamos separando os líderes e os seus seguidores. Essa separação está 

no nível da religião e não da espiritualidade. 

As religiões, enquanto exteriorização dos sentimentos internos ou das 

conveniências dos seus participantes, podem ser manifestação de espiritualidade e de 

verdadeira fé. Para tanto, há um imperativo: que haja coerência entre a expressão 

externa, representada no ato de culto e as razões interiores que brotam do mais 

profundo do ser. No entanto, a falsidade dos ritos religiosos já era condenada oito 

séculos antes de Cristo, pelos profetas Amós (5,14-21), Isaías (1,10-20) e Jeremias 

(14,10-16). Jesus condena a hipocrisia dos escribas e fariseus, os grupos mais 

religiosos de seu tempo, que tinham um rigor exemplar na aplicação das fórmulas 

rituais, mas eram os mais traidores do povo e os devoradores da justiça (Mt 23,13-

32). 

No que concerte a essa coerência, Jesus exige que haja uma sintonia entre a 

palavra, o ato e a vida no quotidiano para que haja dignidade e aceitação no ato de 

culto. Por isso, ao celebrar a última Ceia, em caráter de Testamento ou Aliança com 

os seus discípulos, não aceitou que o traidor, Judas, ficasse ileso, mas pediu-lhe que 

se afastasse do grupo, em virtude de não ter condição de celebrar o pacto em seu 

memorial, visto que, mesmo estando com eles, não era um deles (cf. Jo 13,30). Paulo 

segue as mesmas coordenadas ao falar da Eucaristia aos Coríntios e acentua o perigo 

da contradição. Quando alguém vive a injustiça e a desonestidade deixa de ter 

condições de celebrar o memorial do Senhor. Não se trata apenas de algo ruim, mas 

do paradoxo radical que impele à morte espiritual de quem bajula ou tripudia a 

confiança da comunidade e acaba enganando a si mesmo (1Cor 11,17-34). 

 
Uma religião só é autêntica se for construída na verdade, na paz, na 
solidariedade e se tiver um compromisso concreto na construção da justiça 
(cf. Mt 5,2-12). 

 

A parênese de Jesus aos escribas e fariseus, os mais religiosos e rigoristas 

quanto aos ritos litúrgicos, é clara e explícita: “Se a vossa justiça não superar a dos 

escribas e fariseus não entrareis no Reino dos Céus” (Mt 5,20). E “nem todo aquele 



Isidoro Mazzarolo | 303 

 

que diz Senhor, Senhor entrará no Reino dos Céus, mas somente aquele que faz a 

vontade do meu Pai que está nos céus” (Mt 7,21). Dessa forma podemos crer que a 

espiritualidade é o alicerce da verdadeira religião: 

 

1.1 A Espiritualidade e as religiões 
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A espiritualidade está na base, no fundamento e no alicerce das religiões. É 

como a raiz na relação com o tronco e os ramos (Jo 15,1-17). Quando falta a 

espiritualidade é como se o tronco estivesse alicerçado em outra raiz. De modo 

análogo é a idolatria, a hipocrisia religiosa ou a falsidade da religião. “Ninguém pode 

servir a dois senhores, ou amará um e odiará o outro, ou amará o outro e odiará o 

primeiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro” (Mt 6,24). Nas religiões o 

fundamento é o rito, é ele que vai distinguir um comportamento religioso autêntico 

ou não. Nas religiões as formas de ritos, gestos, palavras e ações podem ser a 

expressão da espiritualidade como um grande “poço” de vida, de fonte de água viva 

(Jo 4,13-14), mas não pode faltar a consciência de que o rito não é a fonte. As práticas 

dos ritos podem camuflar pecados sociais muito graves como a ambição, a tirania, a 

prepotência e a ruptura com a verdade e a justiça, conforme a execração de Jesus aos 

escribas e fariseus hipócritas (cf. Mt 23,13-36). Jesus não era contra os escribas, nem 

contra o zelo religioso dos fariseus, mas contra a falsidade do seu comportamento, a 

hipocrisia entre rito e justiça social (cf. Is 1,10-20). Assim também quando ele expulsa 

                                                           
14 MAZZAROLO, I., Jesus e a Física Quântica, p. 41. 
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os vendilhões do templo, não está contra o templo, mas a favor da coerência entre o 

profano e o ato de culto (Mc 11,15-19). 

A espiritualidade se apresenta despida de rótulos, não precisa de etiquetagens, 

não se alicerça em ritos. Ela é a sabedoria da ação fundada no amor ao próximo, do 

jeito que Jesus ensinou (Lc 10,29-37) e não do jeito rabínico veterotestamentário (Lv 

19,18; cf. Mt 5,43: “Ouvistes o que foi dito aos antigos – Amarás o teu próximo e 

odiarás o teu inimigo”).  

Na verdade, a espiritualidade se expressa no amor incondicional, aos que nos 

amam e aos que também não nos amam – o amor não tem limites de laços de sangue, 

de circunvizinhança social ou de amizade, mas extensivo e inclusivo mesmo aos 

inimigos (Lc 6,27-35). A espiritualidade jamais é opressora ou detentora das verdades 

eternas, por isso, relativiza tudo, exceto o amor, enquanto a preocupação da religião é 

com o formalismo e com a ortopráxis (prática correta) mais do que com a dinâmica 

agápica da vida. Na religião se situa a autoridade, que não raro, se confunde com a 

verdade e a salvação (Mt 23,1-12). A autoridade pode exercer forças de intolerância 

externa, na direção das outras religiões e ritos e, de igual forma, na direção interna, 

quando acontecem perseguições e castigos a fim de salvaguardar a autoridade e a 

hegemonia do poder. Na história das religiões aparecem muitas pessoas que foram 

castigadas e até sentenciadas dentro de suas religiões por discordarem da autoridade 

constituída ou por validarem e aceitarem como válidas práticas rituais não 

legitimadas pelas mesmas. 

Quanto menor for o nível de profundidade espiritual, tanto maior será a força 

da autoridade religiosa, pois a segurança estará na uniformidade dos aspectos 

externos, mais que na unidade dos seus fundamentos e razões: 

 “Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas o proibimos 

porque não anda conosco” (Mc 10,38).  

No entendimento dos discípulos, esse homem deveria primeiro obedecê-los e 

só depois poderia fazer aquilo que eles estavam autorizados fazer. Jesus, no entanto, 

adverte-os para que não obstruam os caminhos daqueles que agem para o bem, 

mesmo não estando encaixados no mesmo rito religioso. Os que não andam conosco, 

muitas vezes fazem melhor do que nós. 

Conhecendo ou não essa especificidade da espiritualidade como identificadora 

do ser e de sua fé, força formadora de comportamento e costumes, os que querem 

“des-identificar” o ser humano não combatem a religião, o rito ou as práticas 
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externas. Eles são ardilosos e perversos, por isso usam o caminho da desestruturação 

da espiritualidade, do fundamento da transcendência no indivíduo. O ponto de 

partida para a desestabilização da espiritualidade é o endeusamento do ser, o qual 

está investido de superpoderes e não precisa mais da divindade, pois ele próprio é 

igual a Deus, persuadindo a pessoa à opção do orgulho, da autosuficiência e dos 

poderes absolutos: “Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos 

se abrirão e sereis como deuses, versados no bem e no mal” (Gn 3,5). Esse é o 

conselho da Serpente aos inquilinos do paraíso terrestre e o resultado é catastrófico. 

O endeusamento do ser, até certo ponto, sustentado pela FQ, remete a uma 

autonomia sem limites e cada um se sente capaz de tudo, de tal forma que o “outro” 

possa ser dispensado15.  

Esse é o trabalho satânico de muitas organizações transnacionais movidas pela 

diaconia a satanás (Mt 6,24), cujo deus é o ter, o poder e o prazer, desconhecendo 

limites para a injustiça, o sofrimento alheio e a morte. Essas organizações, para obter 

seus lucros e construir seus projetos, necessitam fragmentar a sociedade e de modo 

mais cruel, a família, convencendo o indivíduo que aquilo que ele aprendeu como 

valor, agora não tem mais sentido. A ética social, a família, o respeito, a solidariedade 

não valem mais, isso é coisa do passado. Agora o que conta é aquilo que a pessoa 

ganha, lucra e acumula. Ele precisa ser autônomo e tudo o que pertence à instituição 

social, familiar ou política deve estar debaixo do seu juízo e ele só vai fazer se tiver 

vantagem. Os donos dos grandes Meios de Comunicação Social e outras organizações, 

com perfil estritamente econômico, trabalham no combate à espiritualidade que 

identifica o ser com Deus, com o bem, com a justiça, com a ecologia e para tanto, 

usam a linguagem da Serpente e pregam o endeusamento do ser a fim de nada o 

detenha em seus intentos de lucro, poder e ambição (Gn 3,5). O ser humano de hoje, 

repete os mesmos passos tipificados pelos autores bíblicos, vivendo por si e para si. 

Nada do que é coletivo ou comunitário é importante, pois ele está acima da 

comunidade, acima do Bem e do Mal social.  Sua força de persuasão é tão forte e 

sedutora que, através de telejornais, telenovelas ou propagandas de bens de consumo 

conseguem transformar um santo em demônio e um demônio em vítima,16 como já 

denunciava o profeta Isaías (Is 5,20). 

                                                           
15 GOSWAMI, A., O universo autoconsciente: como a consciência cria o mundo material, p. 134. 
16 MAZZAROLO, I. Evangelho de Judas, uma farsa anticristã. Esse evangelho apócrifo é um dos 
grandes exemplos de manipulação da verdade o que revela que as deturpações da verdade 
acompanham a história da humanidade. 



306 | Cordeiro de Deus: Festschrift  em homenagem a Luiz Carlos Susin 

Nessa dinâmica, a espiritualidade é irmã gêmea da humildade, da diaconia e 

da fidelidade até o fim e até às últimas consequências. O combate mais duro dos 

filhos das trevas contra os filhos da luz não se dá tanto na religião, mas de modo 

especial no nível da espiritualidade. Em lugar de combater, eles promovem, 

independizam, “libertam” a pessoa dos seus vínculos comunitários, solidários e 

familiares a fim de, como deuses, tornarem-se escravos de si e de quem lhes propôs a 

falsa libertação. A primeira sensação de independência lhes mostra logo a situação de 

escravidão.  

Do ponto de vista teórico isso parece não ser muito claro, mas quando se toma 

a realidade é fácil perceber: A irresponsabilidade da ruptura diante dos 

compromissos com a prole; a não culpabilidade pelo aborto, sentenciando inocentes à 

pena de morte, unilateralmente, sem direito à defesa; a imunidade parlamentar, onde 

a formação de cartéis e de quadrilhas de corruptos encontra amparo jurídico 

construído para a própria defesa. 

Trata-se, em última análise, de remover a consciência ética, a consciência 

social e política do ser humano, caminhando na linha contrária à pedagogia de Jesus: 

“Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei-o vós, antes, a eles, pois esta é a 

Lei e os Profetas” (Mt 7,12; cf. Tb 4,15). O endeusamento do ser é o caminho usado 

pelos que apostam no deus do dinheiro, do consumismo e da escravidão do ser. A lei 

da vantagem, dos lucros sempre maiores, de poderes supra-humanos e semidivinos. 

A espiritualidade desempenha um papel fundamental na formação da rede 

social, na consciência daquilo que é comum, coletivo e participa da vida de pessoas 

diferentes17. As pessoas passam a considerar as outras como diferentes de si mesmas, 

elas são o “alter” (outro) com suas cargas neurais próprias, com suas manifestações 

religiosas que as distinguem e também as identificam com seu DNA, mas que na 

espiritualidade tornam esse diferente esse outro igual. A espiritualidade é o 

verdadeiro lugar teológico, por que não parte do estudo das formas ou de arquétipos 

codificados do conhecimento, mas da experiência mística. Há uma sentença famosa 

de um escritor monástico cristão que viveu por volta do ano 400, Evagriu Ponticus, 

que dizia: “Se você ora verdadeiramente, você é um teólogo e se você é um 

verdadeiro teólogo, você saberá como orar”18. 

Ainda que os santuários sejam os lugares específicos para as celebrações, o ato 

                                                           
17 CAPRA, F., O Tao da física, um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental, p. 87. 
18 BRENNAN, B., Mãos de luz, p. 132. 
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religioso pode ser celebrado fora dos templos. A oração depende das pessoas, da sua 

situação espiritual e não do espaço físico. O importante é que qualquer indivíduo 

pode manifestar sua fé, oração e contemplação em qualquer lugar do universo, em 

contato com a natureza, com a vida, tal qual no interior de uma construção, em um 

templo sagrado. O espaço físico fixa e limita os atos de culto e a manifestação da 

religiosidade, mas não prende os limites da verdadeira espiritualidade. 

Na integração da Espiritualidade e Religiões entra em cena também a teologia. 

O teólogo não é aquele que faz apologeses, o religioso não é o que é fiel aos ritos 

codificados, o sociólogo não é o que domina os instrumentos de análise sócio-política. 

O teólogo é aquele que faz a experiência de Deus, fala daquilo que contempla e 

raciocina (1Jo 1,1-4). O religioso é aquele que assume a vida como experiência 

solidária com o outro e no outro e faz do seu corpo um altar à Transcendência na 

experiência mística da vida (Rm 12,1).  

A religião exige ritos, sacrifícios, santuários e espaços determinados para as 

reuniões da assembleia. Não raro, os organizadores de um cerimonial “engessam” os 

ritos, dogmatizam as fórmulas, tornam inflexíveis os gestos e palavras. A 

religiosidade dos escribas e fariseus, nos tempos de Jesus, estava fechada, 

dogmatizada e paralítica (cf. Lv 21-25). Jesus nunca foi contra o Templo, tanto menos 

contra os ritos.  

A religião está muito ligada à tradição familiar, ao ambiente cultural, mas pode 

evoluir e mudar. Quem nasce numa família cristã tem grandes chances de ser um 

continuador das tradições familiares cristãs, assim como que nasce numa família 

budista, terá maiores tendências a seguir o budismo, e assim por diante. Podemos 

dizer que a religião, ainda que ligada a uma fé interior, ela está mais no foro externo 

da pessoa. Por sua vez, a espiritualidade é uma questão de foro íntimo, ela marca o 

indivíduo e marca sua identidade e moralidade.19 Ainda que possua muitas formas 

interpretativas, o conceito de certo e errado que constrói a Lei Moral, é universal e 

está em todos os seres humanos. Na prática, as interpretações dos critérios e leis 

religiosas pode resultar em consequências brutalmente diferentes e a espiritualidade 

pode sofrer revezes.20 Ao longo da história das religiões ela foi infringida com 

                                                           
19 HAMER, D., Idem, p. 72. 
20 COLLINS, F.S., A linguagem de Deus, Um cientista apresenta evidências de que Ele existe, p. 31. Cf. 
HAMER, D., Idem, p. 199, citando R. Dawkins, The Meme Machine. “Segundo Dawkins, os memes são 
unidades de cultura difundidas. Músicas, poemas e jingles são alguns exemplos de memes. Roupas, 
moda e cirurgias plásticas também são memes. Os memes podem ser meios de comunicação como e-
mails, técnicas matemáticas para resolver divisões longas e até mesmo facilidades tecnológicas como 
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frequência impressionante nas guerras das religiões (ou das ideologias religiosas. 

No estudo da genética, R. Dawkins encontrou uma diferença no espaço da 

espiritualidade e da religiosidade. Para ele, a religião está ligada aos “memes”, cargas 

culturais e familiares passadas de uma geração à outra, podendo sofrer mutações. Os 

“memes” podem ser copiados de um cérebro para o outro, podem ser transmitidos 

pela imagem, pela linguagem e pelo conhecimento. Os “memes” são próprios dos 

seres humanos. Os “genes”, por sua vez, não podem ser copiados da mesma forma, 

evoluem lentamente.21 É a partir dessa ótica que ele se autoriza a negar a existência 

de Deus e afirmar que a religião é certa utopia. 

A liturgia de Jesus era criativa, atualizada, encarnada no tempo e nos 

momentos da sua história. A liturgia era vida e vivida passo a passo no projeto do Pai, 

que todos se tornassem Um (Jo 17,11). Os gestos encontram sentido quando há uma 

espiritualidade que os ampara e sustenta, por isso, seus gestos eram oração, liturgia, 

celebração, de tal modo que, vendo-o assim, seus discípulos lhe pedem para que os 

ensine a rezar dessa forma (Lc 11,1). 

 

Conclusão 

 

As religiões podem ser caminhos importantes para identificar grupos humanos 

e crenças, mas elas precisam estar alicerçadas na espiritualidade para evitar cair em 

manipulações ou transformar-se em ideologias de dominação, extremismos e 

autoritarismos.  

A religião desconectada da espiritualidade é uma ideologia. As religiões não 

fazem um caminho linear ou ascendente na perspectiva constante de 

aperfeiçoamento, mas seu itinerário é de altos e baixos. No seu berço, normalmente, 

são propostas novas de atualização e reavivamento espiritual, mas ao longo do seu 

caminho, não raro, esbarram em ideologias de dominação e conservadorismos 

autoritários. A espiritualidade é a capacidade constante da circunspecção que permite 

a revisão, a avaliação e adaptação aos tempos e momentos próprios para o 

testemunho de uma verdadeira conexão com o outro, com o cosmos e com Deus. A 

espiritualidade cria laços de comunhão com o Uno e com o Diferente, entendendo 

                                                                                                                                                                                     

discagem rápida. Há memes pequenos como a tendência de colocar um toque de amarelo na decoração 
de todos os cômodos, e memes grandes como a democracia. A principal característica dos memes é sua 
habilidade de ser replicado”. 
21 HAMER, D., Idem, p. 199, citando R. Dawkins, The Meme Machine.  
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que todas as coisas pertencem à mesma realidade, quer imanente, quer 

transcendente. Somos Um no Todo.  
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17. SER CRISTÃO DE VERDADE! 

UM ESTUDO DA CARTA DE INÁCIO DE ANTIOQUIA AOS ROMANOS1 

 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-17 

 

José Bernardi2 

Introdução 

 

Permita-me começar por uma admoestação. Vou repeti-la para que se 

compreenda a importância da obra de Inácio que vamos aprofundar, mas também 

porque ainda é atual quando se pensa no seguimento de Jesus Cristo. 

A admoestação vem de Gildas, conhecido como "o sábio". Primeiro escritor 

celta cristão. Nasceu no início do VI século, na Britânia, viveu na Irlanda e morreu no 

ano 570. Escreveu uma história da Britânia e alguns escritos disciplinares, sobretudo 

cartas. Na sua obra "castigatio cleri britanniae" coloca diante dos sacerdotes de seu 

tempo o exemplo de Inácio com as seguintes palavras: "Quem de vocês, como o santo 

mártir Inácio, bispo da cidade de Antioquia, depois de cumprir atos admiráveis em 

Cristo, foi triturado em Roma pelos dentes das feras por dar testemunho dEle? 

Escutem suas palavras quando era conduzido ao martírio e, se alguma vez os rostos 

de vocês sentiram vergonha, não só tereis em comparação com ele por serdes 

sacerdotes, senão que hão de tê-la porque ainda não chegaram a ser cristãos 

medianos (cita cap. V da carta aos romanos). Um cristão não medíocre, mas perfeito; 

um sacerdote não desprezível, mas sumo; um mártir não frouxo, mas corajoso é o que 

diz: ‘Agora começo a ser discípulo de Cristo’"3. 

 

1 Contexto: Os cristãos sob o governo de Trajano 

 

Trajano assumiu o poder em 98 e governou até 117. Deste período (112) é a 

                                                           
1 Este texto foi publicado originalmente na Revista Cadernos Patrísticos, com os seguintes dados: 
BERNARDI, José. Ser Cristão de verdade: um estudo da carta de Inácio de Antioquia aos Romanos. 
Em: Cadernos Patrísticos v. 2, n. 4, Florianópolis, nov-2007, pp. 47-54. 
2 Frade Capuchinho da Província do Rio Grande do Sul, mestre em teologia e ciências patrísticas, 
professor na Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana – Estef, em Porto Alegre/RS. 
Contato: josebernardi@estef.edu.br  
3 O texto de Gidas é citado nos comentários introdutórios da edição dos textos dos Padres Apostólicos 
publicada pela BAC. Cf. RUIZ BUENO, Daniel. Padres Apostólicos. 6 ed. Madrid: BAC, 1993, p. 438. 
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famosa correspondência entre ele e Plínio, o jovem. Recentemente nomeado para ser 

governador da Bitinia, Plínio depara-se com a questão dos cristãos e pede ao 

Imperador que oriente sua conduta.  

A epístola de Plínio, mais longa, apresenta uma série de dados do cristianismo 

da região, seja no que diz respeito às práticas da comunidade, seja nas notícias que 

circulavam a respeito dos cristãos na sociedade e a forma que os governantes os 

tratavam. Plínio pode ter amplificado a situação dos cristãos em sua descrição ao 

Imperador com a finalidade de ganhar notoriedade diante de Trajano. 

A resposta de Trajano, breve, oferece os elementos para o que será, durante o 

seu governo, a legislação em relação aos cristãos. Mas a interpretação da regra de 

Trajano é contraditória. Se tomarmos, por exemplo, o livro dos Césares4, coloca como 

subtítulo do capítulo que trata de Trajano “É proibido perseguir”. Por outro lado, H. 

Marrou descreve a situação dos cristãos sob Trajano do seguinte modo: "Assim, o que 

caracteriza a situação dos cristãos neste período todo é a precariedade. Estão sempre 

sujeitos a uma denúncia. Ora, da parte da população pagã não hão de faltar razões 

para a hostilidade. No entanto isto modifica a imagem que costumamos fazer-nos das 

perseguições. Eusébio e Lactâcio, apologistas de Constantino, fizeram os imperadores 

pagãos carregarem todo o peso. Estes, porém, de maneira geral, mostraram-se 

tolerantes. A hostilidade vinha mesmo da população, judia e pagã. Tal situação 

durará durante todo o segundo século"5. 

 

2 Inácio: bispo preso e pronto 

 

Basicamente o que sabemos de Inácio devemos a Eusébio (HE III, 36). De 

acordo com Nautin6 (2001, p. 710-711), Inácio foi bispo de Antioquia, preso por volta 

de 110 e conduzido a Roma, passando por Filadélfia da Frigia, Esmirna, Trôade e 

Filipos, na Macedônia. Neste caminho escreveu sete cartas. Quatro escreveu em 

Esmirna. Três às comunidades cujos bispos vieram visitar-lhe: Éfeso, Trales e 

Magnésa, além desta que nos ocuparemos dirigida à comunidade de Roma. As outras 

três escreveu em Trôade, dirigindo-as às comunidades de Filadélfia e Esmirna e ao 

                                                           
4 LISSNER, Ivar. Os Césares: apogeu e loucura. 2 ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1964. 
5 MARROU, H. e DANIELOU, J. Nova História da Igreja. Petrópolis: Vozes, 1966, v. 1, p. 106. 
6 NAUTIN, P. Inácio de Antioquia, em Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs. Petrópolis: 
Vozes, 2002, p. 711. 
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bispo Policarpo pessoalmente7. 

Ireneu até o ano 180 recorda o martírio de Inácio, citando sua célebre frase: 

"como disse alguém dos nossos, condenado às feras por causa do testemunho que 

prestou a Deus: 'eu sou o trigo de Cristo moído pelos dentes das feras para me 

tornar pão puro de Deus' (AH V, 28,4) 

Também Orígenes no ano 235 em sua Homilia sobre Lucas (VI,4) menciona 

Inácio. 

Há uma referência explícita de Policarpo, bispo de Esmirna, que teve o 

privilégio de receber Inácio quando de sua passagem para Roma, bem como de ter 

endereçada a si uma das cartas do bispo que caminhava para o martírio. Na resposta 

que dá à Igreja de Éfeso que solicitara cópia das cartas de Inácio, Policarpo escreve: 

"Conforme vossa solicitação, envio-vos as cartas de Inácio, tanto a que nos escreveu, 

quanto as outras que tínhamos em nosso poder. Todas vão anexadas à presente. 

Delas podereis tirar grande proveito, pois estão cheias de fé e paciência e de toda 

edificação que convém em Nosso Senhor. Por vossa parte, comunicai-me o que 

saibais sobre Inácio e seus companheiros".(Policarpo aos Filipenses, XIV)8 

Esta citação de Policarpo é importante porque indica o desconhecimento sobre 

o desfecho do itinerário de Inácio. Embora Eusébio situe o martírio de Inácio "no 

décimo ano de Trajano" (HE III, 36), "uma indicação de valor só 

aproximativo"9(TREVIJANO, 1998, p. 33), percebe-se que a notícia não se difundiu 

de forma universal o que deu razão a alguns estudiosos duvidarem da própria 

realidade do martírio de nosso autor10. 

Não há, de fato, um registro histórico preciso sobre o martírio de Inácio. O que 

                                                           
7 O autor praticamente repete Jerônimo, que em seu De viri Illustribus, anota: "Inácio, terceiro bispo 
depois do apóstolo Pedro da Igreja de Antioquia, na perseguição movida por Trajano, condenado às 
feras foi enviado preso a Roma. Chegando por mar à Esmirna, onde Policarpo, o discípulo de João, era 
bispo, escreveu uma carta aos Efésios, outra aos Magnésios, uma terceira aos Tralianos, a quarta aos 
romanos. Dali saindo, escreveu aos cristãos de Filadélfia, aos Esmiornitas e uma particular a 
Policarpo, recomendando-lhe a comunidade de Antioquia, na qual coloca sobre a pessoa de Cristo um 
testemunho do evangelho que há pouco traduzi"(JERONIMO, De Viri Illustribus, 16) 
8 Policarpo aos Filipenses, XIV, em RUIZ BUENO, Daniel. Padres Apostólicos. 6 ed. Madrid: BAC, 
1993, p. 671. 
9 Cf. TREVIJANO, Ramon. Patrología. Madrid: BAC, 1998. Col. Sapientia Fidei: serie de manuales de 
teologia, p. 33. 
10 Um exemplo claro dessa dúvida é o que se lê no Dicionário Patrístico e de Antigüidade cristã: "não se 
sabe se chegou ao martírio. Eusébio, limita-se a dizer que "se diz que..." Cf. P. NAUTIN, Inácio de 
Antioquia, em DPAC p. 711. Segue esta linha o patrólogo H. DROBNER, Manual de Patrologia, p. 58, 
onde se lê: "Esta interpretação é posta em dúvida pelas recentes pesquisas, de sorte que, no máximo, 
se pode afirmar vagamente que a viagem e a morte de Inácio ocorreram em alguma data entre 105 e 
135. (...) A forte insistência de Inácio para que em Roma não se empreendesse nenhuma ação para 
ajudá-lo parece indicar que o processo ainda não estava concluído e a condenação à morte não era de 
modo algum irreversível". 
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se tem, como mencionamos, é uma tradição bastante antiga do seu testemunho em 

Roma. Baseado nesta tradição, o Pe. Hamman, em seu livro "A vida cotidiana dos 

primeiros cristãos"11, no capítulo III apresenta alguns "Retratos de Família". A 

primeira fotografia que propõe é de Inácio, que ele coloca dentro da seguinte 

moldura: "um bispo mártir".  

 

3 As Cartas do peregrino 

 

A informação nos vem do primeiro historiador da Igreja: "Enquanto fazia a 

viagem através da Ásia, sob a maior vigilância dos guardas, fortalecia as igrejas por 

meio de sermões e exortações, em todas as cidades por onde passava. Em primeiro 

lugar acautelava-as contra as heresias que começavam a pulular, incitava-as a 

conservar firmemente a tradição dos apóstolos que, por segurança, julgou necessário 

fixar por escrito" (EUSÉBIO, HE III, 36,4) 

Embora Eusébio tenha enumerado as sete cartas que atualmente são 

consideradas autênticas, ao menos para a maioria dos estudiosos, ainda há muito 

debate sobre sua autenticidade e sobre a extensão da obra do antioqueno. Talvez não 

seja aqui o espaço de entrar nesta discussão12. Baste-nos que três são as principais 

formas de transmissão da obra de Inácio: uma recensio brevis, tradução latina de 04 

cartas com texto "completamente ficticio", publicado em 1495. A recensio magna, de 

1498, inclui 05 além das conhecidas por Eusébio. E, finalmente textus receptus, que 

contém as sete cartas13. 

 

4 A Carta aos Romanos 

 

Eusébio de Cesaréia (HE III, 36,5-6) nos informa que: "Assim, de Esmirna, 

onde se achava Policarpo... escreveu também uma carta à Igreja de Roma, na qual 

exorta-a a não tomar providências em vista de privá-lo do martírio, sua esperança e 

seu anelo". 

A Carta aos Romanos pode ser dividida em quatro partes, considerando sua 

                                                           
11 Utilizamos a versão italiana HAMMAN, Adalbert. La Vita Quotidiana dei Primi Cristiani, mas existe 
uma tradução brasileira, publicada pelas edições Paulinas, em 1990. 
12 Boa síntese desta discussão está em Ramón TREVIJANO, R. Op. Cit. pp. 33-36. Cf. também C. 
MORESCHINI, História da Literatura Cristã Antiga Grega e Latina: de Paulo à era constantiniana, 
pp.162-164. 
13 Cf. TREVIJANO, R.  Patrología. Madrid: BAC, 1998, p. 34. 
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estrutura.  

a) saudação: apresenta o autor "Inácio, também chamado Teóforo", isto é 

portador de Deus e o elogio ao destinatário, a comunidade dos Romanos, 

que é adornada com seis "axio" = digna de: Deus, honra, ser chamada feliz, 

louvor, sucesso e pureza; 

b) Pedido à comunidade: 1-4: a caminho de Roma, Inácio suplica que a 

comunidade não procure mudar o resultado de sua condenação: "não me 

prejudique a vossa caridade" (1), "não quero que agradeis aos homens" 

(2,1), "não queirais favorecer-me"(2,2), "jamais tivestes inveja de 

ninguém" (3,1), "suplico-vos não vos transformeis em benevolência 

inoportuna para mim"(4,1); 

c) Fundamentação da opção pelo martírio: 5-8: o encontro com Cristo 

justifica todo sofrimento(5); "é melhor que possuir todo o mundo"(6). 

d) Despedida e encaminhamentos 9-10: recomenda orações à Igreja da 

Síria; agradece os que o receberam e visitaram na sua passagem(9,3). 

Saudação final e data da carta. Escreve de Esmirna, através dos Efésios, no 

dia vinte e quatro de agosto. O ano não se sabe. 

Como se disse, a ideia mais difusa é que o grande objetivo da carta de Inácio 

aos Romanos é persuadi-los de que não se intrometam procurando livrá-lo do 

martírio. Ao mesmo tempo se diz que esta carta é uma apologia ao martírio. "Esta 

aspiração ao martírio, como total transformação em Jesus Cristo, que já aparece em 

são Paulo, encontra sua mais alta expressão na epístola aos Romanos de santo Inácio 

de Antioquia. Em texto algum aparece melhor o martírio como participação mística 

na morte e ressurreição de Cristo e como realização perfeita da essência do cristão 'é 

bom que eu morra, a fim de unir-me a Cristo Jesus...' (cf. Inácio aos Romanos VI, 1-

VII,2)"14. 

É preciso perceber que a expressão mártir ou seus derivados não comparecem 

no escrito de Inácio nenhuma vez. A ideia que aparece é a do seguimento, do 

discipulado, da imitação radical de Cristo. Ou seja, o cristão verdadeiro é o que 

"sofre", "padece" do mesmo modo que Jesus Cristo. Desta maneira, "o martírio é 

configuração com a paixão de Cristo. Mas é igualmente transformação em Deus e 

configuração com a ressurreição"15. 

                                                           
14 H. MARROU. Op. Cit. p. 140. 
15 Id. Ibid. p. 140. 
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a) Ser testemunha para começar a ser discípulo 

Uma ideia que percorre todo o texto da carta é a do discipulado. Já no primeiro 

capítulo ela aparece na seguinte expressão: "acorrentado em Jesus Cristo, espero 

saudar-vos, se é vontade de Deus que eu seja encontrado digno de ir até o fim"(1,1). 

Mais adiante, Inácio será explícito: "Então eu serei verdadeiramente discípulo de 

Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais meu corpo"(4,2). Essa ideia se radicaliza 

quando afirma "agora estou começando a me tornar discípulo"(5,3). Isto é, o 

discipulado verdadeiro começa quando o cristão é chamado a dar testemunho, ou 

seja, quando está prestes a derramar seu sangue, como o mestre. 

b) O contraditório que dá sentido à vida 

É curioso como Inácio lança mão de antíteses para exprimir sua opção por 

Jesus Cristo. Todo o capítulo 6 da Carta é uma pérola literária, mas também 

teológica.  

Começa com "para nada me serviriam os encantos deste mundo, nem os reinos deste 

século. Para mim é melhor morrer para Cristo Jesus do que ser rei até os confins da 

terra" (6,1). É um pouco difícil imaginar em que reinos o pobre Inácio estivesse 

pensando, preso como estava. Evidente é a oposição entre reinar no mundo = viver X 

reinar com Cristo = morrer. Para Inácio, no entanto, isto quer dizer exatamente o 

contrário. Morrer para o mundo é viver para Cristo. 

Surpreendente é a expressão "meu parto se aproxima" ou então como traduz 

Paulo Evaristo "aguarda-me o meu nascimento". Ele que está preso, acorrentado, 

vigiado por um grupo de dez soldados que o levam para as feras, crê estar 

caminhando para a vida, para o nascimento, para o parto16. Mas este paradoxo 

continua. Ainda no cap 6: "Perdoai-me, irmãos. Não me impeçais de viver, não 

queirais que eu morra"(6,2). E a conclusão é mais paradoxal ainda: "quando eu tiver 

chegado lá, serei homem"(6,2). O homem verdadeiro é o que emerge da morte. 

Aquele que já cumpriu seu destino. Aquele que fez todo o percurso. Aquele que 

chegou a plenitude. 

 

 

 

 

                                                           
16 Poderíamos encontrar aqui uma alusão ao que os cristãos celebram junto ao túmulo dos mártires, 
isto é, o "dies natalis". 
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Conclusão: o que não tem remédio, remediado está 

 

Lendo várias vezes o texto da carta aparece a tentação de percebê-la como uma 

tentativa de convencer-se mais a si mesmo do que aos romanos de impedir o seu 

martírio. Isto me leva a pensar que se pode interpretar algumas passagens de Inácio 

sob esta ótica. 

a) Martirial é o caminho... 

Esta expressão pretende afirmar que a experiência do martírio é feita na 

antecipação, no caminho. O sangue derramado é o desfecho, mas o martírio, o 

sofrimento, a paixão é anterior. É a experiência que Jesus faz no horto das oliveiras: 

solidão, abandono, brete! Não há saída possível para quem deseja ser fiel. Mas isto 

custa, tanto ou mais que o próprio testemunho do sangue. É interessante que isto é 

relatado por muitos que, na história terminaram na morte. O sofrimento da vida e do 

caminho de Padre Ezequiel, de Padre Josimo, mártires de nossos dias, por suas 

próprias palavras testemunham quanto é árduo o caminho de quem quer ser 

discípulo17. 

No meu modo de entender, há algumas expressões que indicam a paixão de 

Inácio em seu caminho: "Para mim, peça, apenas a força interior e exterior, para que 

eu não só fale, mas também queira, para que eu não só me diga cristão, mas de fato 

seja encontrado como tal. Se eu de fato o sou, poderei também ser chamado como tal, 

e ser verdadeiramente fiel quando não for mais visível para o mundo" (3,2). 

"Acorrentado, aprendo agora a não desejar nada"(4,3). Esta conclusão é a frase 

que prepara a descrição de seu caminho: "desde a Síria até Roma, luto contra feras, 

por terra e por mar, de noite e de dia, acorrentado a dez leopardos, a um 

destacamento de soldados"(5,1) Inácio sabe que a sorte está lançada. Sabe que não há 

mais volta. Vive essa experiência como paixão, como martírio. 

b) Convencer a comunidade ou a si mesmo? 

 "Mesmo se eu estiver junto de vós e vos implorar, não vos deixeis persuadir. 

Persuada-vos aquilo que os escrevo. É vivo que eu vos escrevo, mas com anseio de 

morrer. Meu desejo terrestre foi crucificado, e não há mais em mim fogo para a amar 

                                                           
17 Há muitos relatos de presos durante o regime militar no Brasil e em outros países da América Latina. 
Escutei, recentemente, o relato de um professor: “sofri mais durante o tempo da prisão, aguardando a 
tortura, por ter medo de não aguentar, por ter medo de delatar meus companheiros. Sofri mais neste 
tempo do que no momento que me separaram dos outros e colocaram a arma na minha cabeça. Ali não 
sofri, pois vi que não tinha como fugir. Felizmente fui poupado e posso contar isso: sofri mais no 
percurso, na antecipação. Ou como dizia um religioso: ‘o medo de não ser fiel é a agonia do discípulo’”. 
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a matéria. Dentro de mim, há uma água viva, que murmura e diz: vem para o 

Pai"(7,2) 

Esta experiência ou medo do fracasso ou de voltar atrás ou de não ser fiel 

atormenta muitos que estão no caminho de Jesus. Basta lembrar Oscar Romero que 

também se defrontou com este temor e possibilidade. Disse ele a uma certa altura da 

vida: "Se algum dia eu estacionar, ou pior ainda, voltar para trás e chegar a dizer algo 

diferente do que agora estou afirmando e assumindo, vocês devem continuar. O 

caminho é por aqui"18. 

Para finalizar o verdadeiro pedido de Inácio aos Romanos – que também 

poder nosso – "Rogai por mim, para que eu alcance a meta"(8,3). 
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Desde hace tres lustros mantengo una gran sintonía, una profunda amistad, 

una comunicación personal, una relación intelectual y una estrecha colaboración 

teológica en proyectos comunes con Luiz Carlos Susin. Nos conocimos en Porto 

Alegre en 2005 con motivo del V Foro Social Mundial (FSM). Fue entonces cuando 

pusimos en marcha el Foro Mundial de Teología y Liberación (FMTL), del que Susin 

es Secretario General y yo miembro del Comité Internacional, y comenzamos a 

trabajar juntos en los temas de los diferentes Foros celebrados hasta ahora: Porto 

Alegre (2005), Nairobi (2007), Belem de Pará (2009), Senegal (2011), Túnez (2013 y 

2015), Móntreal (2016) y Salvador de Bahía (Brasil (2018). En 2006 editamos el 

libro Teología para otro Mundo Posible, que recoge las conferencias del FMTL 

celebrado en Porto Alegre3.  

Desde entonces hemos participado en todos los FMTL’s y hemos tenido la 

oportunidad de compartir experiencias e ideas afines en torno a los grandes 

desafíos a los que debe responder la teología. Una teología vinculada a los 

movimientos sociales y comprometida con las luchas de resistencia frente a los 

diferentes sistema de dominación: capitalismo, colonialismo, patriarcado, 

fundamentalismos, antropocentrismo, racismo epistemológico, xenofobia, 

aporofobia, LGTBIQfobia. Una teología intercultural, interreligiosa, interétnica, 

decolonial e interdisciplinar, que reconozca el pluriverso cultural y religioso y tenga 

como base la opción por los pueblos oprimidos acompañándolos en sus procesos de 

liberación.  

Me sumo agradecido al merecido homenaje que se hace Luiz Carlos Susin en 

este libro con motivo de su setenta cumpleaños. Y lo hago desarrollando un tema 

                                                           
1 (Este texto está tomado de Juan José Tamayo, “Contribución de las religiones a la defensa de los 
Bienes de la Tierra y de la Humanidad”, en Juan José Tamayo y Juan Luis Hernández (coordinadores), 
Iglesia, política, religión y sociedad. Interacciones para el bien público desde Ignacio Ellacuría, 
Dykinson, Madrid, 2019, 177-197). 
2 Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones “Ignacio Ellacuría”. Universidad 
Carlos III de Madrid. 
3 Juan José Tamayo y Luiz Carlos Susin, Teología para Otro Mundo Posible, PPC, Madrid, 2006. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-18
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central en su pensamiento y su obra, la teología de la creación, que viene 

trabajando desde los comienzos de su itinerario teológico en una perspectiva 

“cosmoteándrica”, por utilizar la certera expresión de Raimon Panikkar. El tema 

elegido para este artículo “Contribución de las religiones a la defensa de los bienes 

comunes de la Tierra y de la Humanidad se ubica dentro del giro ecológico de la 

teología, que da lugar a un nuevo paradigma en el discurso de las religiones. Con 

esta reflexión espero continuar las rigurosas aportaciones de mi buen amigo y 

colega Luiz Carlos Susin.  

El tema no puede ser más oportuno en este momento en el que convergen 

diferentes crisis de carácter planetario: alimentaria, ecológica, financiera, política, 

ética, económica, etc., que amenazan gravemente el futuro de la Tierra y de la 

Humanidad. El punto de partida es la Declaración Universal del Bien Común de la 

Madre Tierra y de la Humanidad aprobada en la ONU en 2009. Este artículo tiene 

dos partes. En la primera expondré el avance que supone la Declaración de 2009 con 

respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y analizaré sus 

grandes líneas. En la segunda ofreceré los aportes que pueden hacer las religiones en 

la defensa y protección de los bienes comunes de la Tierra y de la Humanidad, para lo 

que necesitan incorporar el paradigma ecológico, del que han estado tan alejadas.   

 

La Declaración Universidad de los Derechos Humanos de 1948  

 

 Durante el periodo 2008-2009 de la Asamblea General de la ONU se aprobó, 

tras numerosas consultas a científicos, políticos, politólogos e intelectuales, la 

Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y de la Humanidad bajo la 

responsabilidad de Miguel d’ Escoto, que ocupó durante ese periodo la presidencia de 

la Asamblea, y Leonardo Boff, Comisionado de la Carta de la Tierra. La Declaración 

supone un avance significativo sobre la Declaración de 1948.  

 La Declaración de 1948 se centraba exclusivamente en el reconocimiento de la 

dignidad y de los derechos humanos con total desconocimiento y absoluto  

silenciamiento de los derechos de la Tierra. Respondía a la cosmovisión occidental, 

como revelan su formulación conceptual y su antropología, su cosmovisión y su 

concepción universalista formal y abstracta.  

Durante los más de setenta años de vigencia, se ha aplicado selectivamente en 

perjuicio de los pueblos, las comunidades y los sectores empobrecidos de la 
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Humanidad, y se ha transgredido de manera de manera sistemática, no sólo en el 

plano individual, sino también, y de manera muy acusada, en el estructural e 

institucional, con frecuencia con el silencio cómplice e incluso con la colaboración 

necesaria de los organismos nacionales, regionales e internacionales encargados de 

velar por su cumplimiento, la mayoría de las veces para proteger intereses del 

Imperio y de las empresas multinacionales bajo el paraguas de la globalización 

neoliberal.  

Pareciera que los derechos humanos fueran todavía la asignatura pendiente o, 

en palabras del premio Nobel portugués recientemente fallecido José Saramago, la 

utopía del siglo XXI. 

 Efectivamente, el neoliberalismo niega toda fundamentación antropológica de 

los derechos humanos, los priva de su universalidad, que se convierte en mera 

retórica tras la que se esconde la defensa de sus intereses, y establece una base y una 

lógica puramente económicas para su ejercicio, la propiedad privada, la acumulación 

y el poder adquisitivo. En la cultura neoliberal los derechos humanos tienden a 

reducirse a los títulos de propiedad. Sólo quienes son propietarios, quienes detentan 

el poder económico, son sujetos de derechos. Cuantos más poder adquisitivo, más 

derechos.  

 Es especialmente en el Sur Global donde resulta más llamativa y creciente la 

contradicción entre las declaraciones formales de los derechos humanos y su negación 

real. La supuesta universalidad de los derechos humanos y sociales, y su aparentemente 

sólida fundamentación no se compaginan con su transgresión permanente en las 

mayorías populares del Sur Global. 

 

La Declaración Universal del Bien Común de 2009 

 

La Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y de la 

Humanidad constituye un cambio de paradigma, que responde a la nueva conciencia 

plantearía y ecológica de la humanidad. Es el paso de la centralidad del ser humano 

en la vida del planeta y de su consideración como dueño y señor absoluto, único actor 

en la historia y en la naturaleza, a la consideración de la Tierra y de la Humanidad 

como sujetos interdependientes, que no mantienen relaciones de rivalidad, sino de 

interactividad dinámica y simétrica; el paso del modelo antiecológico de crecimiento 

de la Modernidad a un modelo sostenible de desarrollo eco-humano. Ya no son solo 
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la dignidad y los derechos humanos los que hay que proteger, sino el Bien Común de 

la Madre Tierra y de la Humanidad.   

a) Según la Declaración, la Tierra y la Humanidad forman una única entidad, 

compleja y sagrada y poseen un destino común, que hoy se ve amenazado de 

destrucción por la irresponsabilidad de los seres humanos. La Tierra es nuestro hogar 

común y la Humanidad es “parte de la comunidad de vida y el momento de 

conciencia y de inteligencia de la propia Tierra haciendo que el ser humano, hombre y 

mujer, sea la misma Tierra que habla, piensa, siente, ama, cuida y venera”.  

b) Durante la Modernidad, se impuso el contrato social en detrimento del 

contrato con la naturaleza, que dio lugar al antropocentrismo y que generó un foso 

cada vez más profundo entre ricos y pueblos. La Declaración cree necesario articular 

el contrato social con el contrato natural, la dignidad de la Tierra con la de los seres 

humanos, la justicia ecológica con la justicia económica, la igualdad ecohumana con 

la equidad de género, los derechos de las personas con el interés colectivo de la 

humanidad.  

c) Pertenecen al Bien Común de la Humanidad y de la Tierra: 

- la diversidad biológica y la multiplicidad de culturas, lenguas, religiones, 

tradiciones éticas, caminos espirituales, filosofías, sabidurías, saberes, artes y 

técnicas. 

-  la hospitalidad y acogida de unos a otros como habitantes del hogar común 

de la Tierra; la sociabilidad y convivencia pacífica de todos los seres humanos y los 

seres de la naturaleza;  el respeto a las diferencias como expresión de la riqueza 

humana,  diferencias que no deben desembocar en desigualdades; la reconciliación 

entre los pueblos y las personas y la eliminación de toda forma de violencia, odio y 

venganza; la utopía de la comensalidad, que consiste en sentarse juntos en torno a la 

mesa común sin exclusiones, para compartir los frutos de la Tierra; la búsqueda de la 

paz entendida como relación armónica del ser humano consigo mismo, con sus 

congéneres, con la sociedad nacional e internacional, con la naturaleza y con el gran 

Todo; el bien vivir, que no ha de confundirse con el vivir mejor a costa de los otros. 

 

Peligros a evitar    

 

  En la colaboración de las tradiciones religiosas y espirituales para la 

protección de los Bienes Comunes de la Tierra y de la Humanidad hay que evitar 
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algunos peligros que acechan constantemente a los sociólogos de la religión, a las 

teólogas y los teólogos. 

a) El primero es la consideración de las religiones como fenómenos social y 

culturalmente irrelevantes recluidos en la esfera privada, en lo íntimo de la 

conciencia y en los lugares de culto. Es la corriente de la sociología liberal de la 

secularización.   

b)  Un segundo peligro es la crítica iconoclasta de las religiones, consideradas 

todas ellas y en su conjunto alienantes, opio del pueblo y restos arqueológicos del 

pasado. Es la corriente marxista ortodoxa de la religión y la corriente positivista. 

c) El tercero es la apología de las religiones, sin sentido crítico, y su 

consideración con únicos ámbitos o, al menos, privilegiados, de la experiencia de lo 

sagrado, del misterio, de la trascendencia, de lo divino. Es la actitud religioncéntrica.  

d) El cuarto es la tipificación en grandes y pequeñas religiones, en religiones 

universales y locales, ancestrales y modernas, letradas y orales, históricas y naturales, 

míticas e históricas, contextuales y universales, que implican una jerarquización 

según la importancia que se reconozca a las mismas y un juicio de valor a favor de las 

religiones llamadas universales, modernas y letradas y mirar con desdén hacia el 

resto de las religiones (minusvaloración de las religiones que no se adecuan a la 

racionalidad occidental, a la epistemología científica y a la metodología de la ciencia y 

a la concepción de la historia como progreso.     

e) El quinto es la consideración del cristianismo como religión absoluta y como 

referente y criterio del resto de las religiones, como hiciera Karl Rahner y como sigue 

defendiendo la ortodoxia católica.  

f) El sexto es la consideración del cristianismo como espacio religioso único o, 

al menos privilegiado, para la elaboración de una teología de la liberación. Es el 

peligro del cristiano-centrismo al que le es aplicable en su relación con otras 

religiones con lo que dice Eduardo Galeano de la cultura dominante:  

“La cultura dominante (en este caso, la teología cristiana de la liberación) 

admite a los indígenas y negros como objetos de estudio, pero no los reconoce como 

sujetos de la historia; tienen folklore (el tam-tam africano), no cultura; practican 

supersticiones, no religiones; hablan dialectos, no lenguas; hacen artesanía, no arte”. 

Y yo añado: son naturaleza salvaje, no cultivan la naturaleza; tienen ídolos no dioses; 

practican cultos idolátricos, no ritos sagrados; tienen supersticiones, no sacramentos; 

hacen magia, no ciencia; son contemplativos, no activos; viven anclados en el pasado 
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sin perspectiva de futuro.  

g) Hay todavía un séptimo peligro a superar: la hegemonía del imaginario 

eurocéntrico y noratlántico, que entiende el “progreso científico” de lo menos racional 

y primitivo a lo más desarrollado y minusvalora cualquier modelo de conocimiento y 

de relación con la naturaleza que se atenga al paradigma de desarrollo científico de la 

modernidad. El científico social portugués Boaventura de Sousa Santos hace un 

excelente análisis de la supervaloración de esta concepción del “progreso científico” 

en su Sociología de las ausencias y de las emergencias4.  

Para no caer en estos peligros, mi aproximación al tema tendrá en cuenta la 

diaéctica de la religión y se hará desde un doble registro: la teoría crítica de las 

religiones y la reconstrucción alternativa de las religiones. 

 

Colaboración de las religiones en la defensa de los Bienes comunes 
de la Tierra y de la Humanidad 
 

Planteo dos preguntas: ¿pueden apoyar las religiones la Declaración del Bien 

Común de la Madre Tierra y de la Humanidad? ¿Qué pueden aportar a ella? 

La respuesta a la primera pregunta es afirmativa. Las religiones pueden y 

deben apoyar y difundir la Declaración porque las líneas fundamentales de la misma, 

la cosmovisión que la sustenta, los valores que propicia, las iniciativas que propone y 

la ética que defiende coinciden en buena medida con los principios fundantes de las 

religiones. 

La respuesta a la segunda pregunta ha de ser igualmente afirmativa. Las 

religiones no pueden limitarse a prestar su adhesión acrítica a los principios 

doctrinales de cada sistema de creencias, ni recluirse en la esfera privada, ni 

encerrarse en los lugares de culto, como tampoco renunciar a sus responsabilidades 

históricas a nivel planetario. Su colaboración es irrenunciable para curar las 

enfermedades (heridas, según Leonardo Boff) que sufren Tierra y la Humanidad, 

muchas de ellas provocadas por las propias religiones. A continuación enumeraré 

algunas de las formas de colaboración que considero más importantes5. 

 

 

                                                           
4 Cf. Boaventura de Susa Santos, El milenio huérfano. Ensayos para una nueva conciencia política, 
Trotta, Madrid, 2005, 151-192; id., El fin del imperio cognitivo. La afirmación de las epistemologías 
del Sur, Trotta, Madrid, 2019. 
5 Cf. Leonardo Boff, Ecología. Grito de  la Tierra, Grito del Pobre, Trotta, Madrid, 1996. 
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1. Trabajar por la protección de la naturaleza y de la vida 

 

 No pocas religiones se han movido en el paradigma antropocéntrico y han 

considerado la naturaleza como un bien sin dueño a su servicio, del que el ser 

humano podía usar y abusar caprichosamente. Y lo han justificado a partir de sus 

textos fundantes. Por ejemplo, el cristianismo y el judaísmo, a partir de los relatos del 

Génesis sobre la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios y el mandato 

divino de dominar la tierra. Pero se ha olvidado de otras tradiciones utópico-ecológicas 

que recorren la Biblia, como la alianza de Dios con la humanidad y la naturaleza 

después del diluvio (Gn 9), el derecho de la tierra al descanso sabático, la reconciliación 

del ser humano con los animales, incluso los más violentos (Is 11,6-9).  

 La teología cristiana moderna asumió sin dificultad el giro antropológico, pero 

descuidó el giro ecológico. Se reconcilió con el progreso y con el modelo de desarrollo 

científico-técnico de la modernidad y fue alejándose paulatinamente de la filosofía de la 

naturaleza. Buena parte de la teología cristiana se mueve todavía hoy dentro de ese 

paradigma. ¿Y la teología de la liberación? En un principio se ubicó dentro del giro 

antropológico e intentó responder al grito de los pobres, al sufrimiento de las mayorías 

populares en América Latina, descuidando el grito de la tierra.  

Fue a partir de los años noventa del siglo pasado, gracias a las investigaciones 

ecológicas y a las reflexiones teológicas de Leonardo Boff, cuando, sin renunciar a la 

opción por los pobres como imperativo ético fundamental, intentó superar los límites de 

la primera época y respondió al grito de la tierra. Surgió así la teología ecológica de la 

liberación, abierta a las ciencias que estudian la vida y el cosmos: eco-logía, bio-logía, 

bio-ética, bio-química, bio-física, cosmo-logía, geo-logía, etc.   

Conforme al nuevo paradigma, la relación del ser humano con la naturaleza ya 

no es de sujeto opresor y depredador a objeto oprimido y depredado, sino de sujeto a 

sujeto, con el consiguiente reconocimiento de los derechos de la tierra en plena sintonía 

con la teología paulina (Rom 8,19-25). 

La religación del ser humano con la naturaleza y la interdependencia de todos 

los seres vivos están en la base de no pocas religiones, que pueden contribuir a 

superar el antropocentrismo tan presente en el paradigma filosófico occidental y en 

su correspondiente modelo de desarrollo científico-técnico.  

Las religiones apenas se preocupan de la defensa de la vida de la naturaleza. 

¿Tampoco de la vida de los seres humanos? Habría que matizar. Su preocupación se 
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centra en la vida antes del nacimiento y después de la muerte. Apenas prestan 

atención a la vida humana en la tierra, a la que consideran, con frecuencia, un bien 

pasajero, del que se puede prescindir y al que hay que renunciar en favor de otros 

bienes superiores y conforme a las promesas de otra vida.  

Más allá de las proclamas retóricas, la vida a defender en primer lugar y de 

manera prioritaria es la quienes la ven amenazada a diario, la de los pobres, 

marginados y excluidos, la de “los nadie”, que, al decir de Eduardo Galeano, “no son 

seres humanos, sino recursos humanos, no tienen cara, sino brazos, no tienen 

nombre, sino número, cuestan menos que la bala que los mata”.   

   La defensa de la vida humana lleva derechamente a la defensa de la naturaleza, 

ya que, según expliqué anteriormente, seres humanos y naturaleza forman una 

comunidad vital. La destrucción del tejido de la vida de la naturaleza es destrucción de 

la vida humana. En ese contexto se inscriben la defensa de la dignidad e integridad 

física de la persona, el libre desarrollo de la personalidad de cada ser humano, la lucha 

contra la depredación de la naturaleza y los malos tratos físicos o psíquicos, contra el 

exterminio de las “minorías” religiosas o raciales y contra la carrera de armamentos. 

 

2. Trabajar por la paz desde la no-violencia activa y por la resolución de los 
conflictos a través de la negociación, fomentando la reconciliación y el perdón 

 

 Las religiones han sido con frecuencia fuentes de violencia y generadoras de 

conflictos, pero también agentes de paz y de con-cordia. Tomando prestado el título 

de la novela de León Tolstoy, podemos afirmar que “guerra y paz” constituyen la 

dialéctica de las religiones.  Las religiones son, ciertamente, fuentes de violencia y 

generadoras de conflicto. Más aún, tienden a sacralizar la violencia a través del culto 

y suelen trasladar ésta a la comprensión de Dios, lo divino, lo trascendente, el 

misterio, lo trascendente. Conceden carácter sacrificial y expiatorio a la muerte, a 

determinadas muertes, por ejemplo, el cristianismo a la muerte de su fundador, Jesús 

de Nazaret. Incluso llegan a legitimar el uso de la violencia en “nombre de Dios”, 

como certera y dramáticamente afirma Martin Buber en un texto estremecedor, que 

hoy tiene plena vigencia: 

"Dios es la palabra más vilipendiada de todas las palabras humanas. Ninguna 

ha sido tan mancillada, tan manipulada. Las generaciones humanas han hecho rodar 

sobre esta palabra el peso de su vida angustiada y la han oprimido contra el suelo. 

Yace en el polvo y sostiene el peso de todas ellas. Las generaciones humanas, con sus 



Juan José Tamayo | 327 

 

partidismos religiosos, han desgarrado esta palabra. Han matado y se han dejado 

matar por ella. Esta palabra lleva sus huellas dactilares y su sangre. Los seres 

humanos dibujan un monigote y escriben debajo la palabra ‘Dios’. Se asesinan unos a 

otros, y dicen: ‘lo hacemos en nombre de Dios’. Debemos respetar a los que prohíben 

esta palabra, porque se rebelan contra la injusticia y los excesos que con tanta 

facilidad se cometen con una supuesta autorización de ‘Dios’. ¡Qué bien se 

comprende que muchos propongan callar, durante algún tiempo, acerca de las 

‘últimas codas’ para redimir esas palabras de las que tanto se ha abusado!"6.  

Hasta vidas humanas y de animales se han sacrificado en los espacios sagrados 

de culto, creyendo que agradaban a Dios o a los dioses, o que, al menos, servían para 

aplacar su ira.  

A su vez, en las religiones se encuentran algunas de las más bellas utopías de la 

paz,  las propuestas de un mundo reconciliado, un lenguaje de armonía; el  

imperativo ético “no matarás”; el trabajo por la paz a través de la lucha por la justicia; 

líderes religiosos, activistas sociales, místicos, místicas, cuya filosofía, estilo de vida, 

método de acción es la no violencia activa: Confucio, Jesús de Nazaret, Francisco de 

Asís, Clara de Asis,  las y los místicos medievales, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, 

Swmi Vivekananda, Abul Kalam Azad, Mahatma Gandhi, Luther King, monseñor 

Romero, Teresa de Calcuta, Raimon Panikkar, Ignacio Ellacuría, Abdul Ghaffar Jan, 

Dalai Lama, Nelson Mandela, Asgha Ali Engineer, Edith Stein, Berta Cáceres, etc.  

Más de tres cuartas partes de la población mundial están vinculadas a alguna 

religión. Si estas personas activan sus tradiciones pacificadoras resultará más fácil la 

solución de los conflictos. Comparto, por ello, uno de los principios de la ética 

mundial de Hans Küng: “No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. 

No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las ellas. No habrá diálogo entre 

las religiones si no se investigan los fundamentos de las religiones”7. 

 

3. Practicar la tolerancia y el diálogo  

  

La tolerancia no ha sido precisamente una virtud que haya caracterizado a las 

religiones ni en el comportamiento con sus seguidores, especialmente con las 

mujeres, ni en la sociedad, y menos aún con los no creyentes o con los creyentes de 

                                                           
6 Martin Buber, Werke I, Munich-Heidelberg, 1962, 509s 
7 Cf. Hans Küng, Proyecto de ética mundial, Trotta, Madrid, 1990. 
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otros credos religiosos. Con frecuencia han impuesto un pensamiento único y han 

perseguido, castigado o expulsado de su seno a los creyentes considerados disidentes 

o heterodoxos. En su relación con la sociedad, han confesionalizado las realidades 

terrenas, invadido espacios civiles que no eran de su competencia e impuesto sus 

creencias, muchas veces por la fuerza.  

Una de sus prácticas más extendidas y arraigadas ha sido la intolerancia, que 

hoy adopta la forma extrema de fundamentalismo, fenómeno que, aun cuando no 

pertenece a la naturaleza de las religiones ni está vinculado directamente a ellas, es 

una de sus más graves y peligrosas patologías. Sobre todo en las religiones 

monoteístas: que creen en un solo y único Dios, considerado universal, cuya 

revelación se recoge en un libro sagrado, interpretado por las autoridades religiosas. 

El fundamentalismo se caracteriza por la renuncia a la mediación hermenéutica, el 

empleo del lenguaje realista, la absolutización de la tradición, la negación del 

pluralismo, el anatema contra otros sistemas religiosos y, con frecuencia, el recurso a 

la violencia en nombre de Dios y su legitimación religiosa8.  

 Pero las religiones son también espacios de diálogo entre diferentes sistemas 

de creencias, lugares de encuentro entre culturas, ámbitos de experiencias 

interespirituales, cruce de diferentes concepciones morales. La mística es la 

quintaesencia de la religión y un lugar privilegiado para el diálogo9.  

 “Sin diálogo –afirma Raimond Panikkar- el ser humano se asfixia y las 

religiones se anquilosan”10. El diálogo no busca el indoctrinamiento, ni hacer 

proselitismo de las propias creencias, ni uniformar las prácticas religiosas en torno a 

un único modelo. No es fin en sí mismo, ni punto de llegada. Menos aun puede 

convertirse en absoluto. Es un una actitud respetuosa hacia los demás, un talante 

dialogante, un método para la búsqueda conjunta de la verdad, un camino para 

resolución pacífica de los conflictos, una manera de estar en el mundo y de 

relacionarse con los otros.  

 Ha de ser inclusivo de todas las religiones, de todas las cosmovisiones, 

culturas, etnias, lenguas, sin jerarquizaciones previas; simétrico, es decir, desde bases 

de igualdad o con el compromiso de superar las desigualdades (no es posible el 

                                                           
8 Cf. Juan José Tamayo, Fundamentalismos y diálogo entre religiones, Trotta, Madrid, 2009, 2ª 
edición. 
9 Cf. Juan José Tamayo, Hermano Islam, Trotta, Madrid, 2019, especialmente el capítulo dedicado a 
“La mística como superación del fundamentalismo”, pp. 101-122. 
10 Raimon Panikkar, “Diálogo inter- e interreligioso”, en Juan José Tamayo (dir.), Nuevo Diccionario 
de Teología, Trotta, Madrid, 2014, 2ª reimpresión, p. 249. 
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diálogo desde la desigualdad, que es el caso de la mayoría de los diálogos y 

encuentros entre religiones, culturas, hemisferios); contrahegemónico; correlacional: 

todos los interlocutores tienen derecho a expresar sus opiniones y convicciones con 

libertad; globalmente corresponsable en la respuesta a los problemas de la 

humanidad; no neutral, sino desde el lugar social y epistémico las víctimas; 

respetuoso y potenciador de la diferencia como derecho, valor y riqueza de lo 

humano. 

 Un diálogo, al decir de Pannikar, dialogal y duologal, que implica confianza 

mutua en una aventura común hacia lo desconocido y aspiración a la concordia 

discorde. Este tipo de diálogo lleva a descubrir al otro no como extraño, extranjero, 

sino como compañero, no como un ello anónimo y despersonalizado, sino como un tú 

en el yo. 

Es necesario potenciar el diálogo intercultural frente a quienes se obstinan en 

defender el choque de civilizaciones como método para el mantenimiento de la 

hegemonía de la cultura occidental sobre las demás. Dada su radicación en plurales 

escenarios culturales, la mayoría de las religiones se encuentran en condiciones 

favorables para facilitar el diálogo entre culturas a partir de relaciones simétricas, y 

no jerarquizadas. Todas las culturas poseen dimensiones liberadoras que es necesario 

activar y aportar a la liberación integral de la humanidad.  

El fomento del diálogo interreligioso es sin duda uno de los mejores antídotos 

contra los fundamentalismos, presentes en no pocos grupos religiosos y, como decía 

anteriormente, en las cúpulas de no pocas religiones. Varias son las razones para el 

dicho diálogo: la dimensión social del ser humano; el carácter dialógico del 

conocimiento y de la razón; la pluralidad de manifestaciones de lo sagrado, del 

misterio y de lo divino en la historia; la diversidad de respuestas a las preguntas por 

el sentido de la vida y el sin-sentido de la muerte; la diversidad de líderes religiosos 

que han puesto en marcha diversos sistemas de creencias y propuesto modelos éticos 

de comportamiento acordes con el mensaje originario; la necesidad de la 

hermenéutica de los textos sagrados de las religiones.  

La hermenéutica no es otra cosa que el diálogo de las comunidades religiosas 

de hoy con los textos sagrados, que debe llevarse a cabo desde el nuevo contexto 

cultural y a partir de las nuevas preguntas que se plantean en dicho contexto. 
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4. Crear redes de solidaridad interhumana 

  

Ello exige superar los localismos, tribalismos, confesionalismos, gremialismos 

y endogamias en que con frecuencia se ven envueltas las comunidades religiosas, 

evitar el discurso frentista del “nosotros-ellos” amigo-enemigo, y ensanchar el 

“nosotros” superando todo tipo de discriminaciones (etnia, religión, cultura, clase 

social, geografía, lengua, etc.).    

 

5. Luchar contra las discriminaciones y violencias de género y construir una 
comunidad mundial de hombres y mujeres bajo el signo de la igualdad y el respeto a 
las diferencias 

 

Las discriminaciones y la violencia de género se dan por doquier en la sociedad 

y se refuerzan en las religiones, la mayoría de las cuales tiene una ideología 

androcéntrica, que se traduce miméticamente en una organización patriarcal y en 

legitimación del machismo social. Pero las religiones cuentan también con 

tradiciones emancipatorias e igualitarias, la mayoría de las veces subterráneas y 

desactivadas, y con experiencias de comunidades inclusivas de hombres y mujeres, 

que pueden colaborar en la lucha por la emancipación de las mujeres y en la 

elaboración de la teoría de género. 

La corriente teológica que mejor recoge y sistematiza dichas experiencias, 

cuestiona el androcentrismo de los textos sagrados y da voz a las tradiciones 

religiosas igualitarias es la teología feminista, que no es patrimonio del cristianismo, 

sino que tiene su cultivo y desarrollo en la mayoría de las religiones11.  

 

6. Fomentar la hospitalidad y la acogida a las personas y colectivos 
inmigrantes, refugiados, desplazados, asilados políticos 

 

En el origen de la mayoría de las religiones se encuentra un fenómeno de 

migración, animada por la necesidad de supervivencia y la búsqueda de mejores 

condiciones de vida, por librarse de la represión política y recuperar la libertad, por el 

deseo de buscar nuevos horizontes de sentido. Muchos de los líderes y reformadores 

religiosos, hombres y mujeres, se vieron obligados a migrar de su territorio al sentirse 

                                                           
11 Cf. Ann Loades (ed.), Teología feminista, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1997; 
Margarita María Pintos de Cea-Naharro, “Teologías feministas”, en Juan José Tamayo (dir.), Nuevo 
Diccionario de Teología, Trotta, Madrid, 2014, 2ª reimpresión, pp. 888-898; Ann Loades (ed.), 
Teología feminista, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1997. 
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incomprendidos y ser perseguidos por el poder político y económico, y encontraron 

acogida en otras comunidades.  

A partir de esa experiencia formularon códigos jurídicos y principios éticos de 

hospitalidad y crearon espacios de acogida sin tener en cuenta la procedencia 

geográfica, la pertenencia religiosa o la identidad cultural. La hospitalidad, que es 

principio de humanidad y regla fundamental de humanización, se convierte así en 

principio ético de las religiones.  

 

7. Ser portadoras de preocupaciones antropológicas 

 

Las religiones son portadoras de preocupaciones antropológicas profundas, de 

preguntas significativas por el sentido y el sin-sentido de la vida y de la muerte, de 

experiencias-límite y de propuestas alternativas de vida no mediadas por la razón 

instrumental y calculadora,  Para ellas, la vida del ser humano no es fruto del azar 

arbitrario ni de la necesidad ciega, sino que se inscribe en un conjunto más amplio 

que tiene un origen y una meta, una dirección y un fin.  

Las religiones constituyen, a su vez, lugares privilegiados de apertura a los 

mundos inexplorados de la trascendencia, a la espiritualidad, a la experiencia del 

misterio y a la vivencia de lo sagrado, sin que ello suponga caer en sacralizaciones ni 

implique la aceptación de un credo concreto. Independientemente de sus creencias o 

increencias, la Humanidad no puede renunciar al caudal de sabiduría que son las 

religiones. 

 

8. Compaginar la sabiduría mítica y la búsqueda racional  

  

Las religiones no pueden renunciar a los mitos, que son relatos portadores de 

múltiples y profundos significados antropológicos, y de criterios morales, al tiempo 

que cauces de expresión y de comunicación de experiencias no racionalizables. El 

mito no limita el conocimiento humano, menos aún lo anula. Todo lo contrario, lo 

potencia y permite su desarrollo. También Prometeo es un mito, que simboliza la 

rebeldía contra la arbitrariedad de los dioses, el pensamiento crítico, el actuar 

subversivo. El mito de Prometeo es portador de luz y utopía. 

 Las religiones son, a su vez, uno de los caudales culturales más preciados de la 

humanidad y una fuente inagotable de sabiduría. Las preguntas y las respuestas a las 
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que me refería en el apartado anterior han contribuido al desarrollo del pensamiento 

en sus diferentes modalidades: mítico, filosófico, científico, simbólico, etc. Han hecho 

importantes aportaciones a la cultura de los pueblos y, en muchos casos, han 

contribuido sobremanera al desarrollo del pensamiento humano. En no pocas 

tradiciones culturales, filosofía y religión están estrechamente unidas. 

 Las tradiciones religiosas no deben ser excluidas de ninguno de los campos del 

saber, ya que ellas mismas son un saber con sus peculiaridades y están en relación 

con otros saberes. De ahí la necesidad de su estudio, pues son fenómenos culturales 

relevantes que han intervenido de manera decisiva en la formación de las sociedades 

humanas, como ha demostrado el antropólogo Roy A. Rappaport, uno de los mejores 

especialistas en el estudio antropológico del fenómeno religioso.  

Nacimiento y evolución de la religión, por una parte, y origen y desarrollo de la 

humanidad, por otra, son dos fenómenos interconectados. Lo sagrado y lo numinoso 

han jugado un papel fundamental en los procesos de adaptación de las distintas 

unidades sociales en que la especie humana se ha organizado. En ausencia de la 

religión, cree Rappaport, la humanidad quizá no hubiera sido capaz de salir de su 

estado prehumano o proto-humano12.  

 

9. Respetar el mundo de la increencia en sus diferentes modalidades y las 
razones de la increencia 

 

En torno al 20% de la población mundial se ubica en el espacio plural de la 

increencia (ateísmo, agnosticismo, indiferencia religiosa, etc.). Si hay razones para 

creer, también las hay para no creer. Los derechos de la fe religiosa y los de la 

increencia merecen el mismo respeto y reconocimiento. Por ende, cualquier guerra 

religiosa contra los increyentes o de estos contra los creyentes es un signo de 

intolerancia. La alternativa es el diálogo entre creyentes y no creyentes en el 

horizonte del sentido y el trabajo común con la mirada puesta en la construcción de 

un mundo fratern-sororal, más justo y solidario. Las creencias o increencias no 

pueden ser motivo de discriminación o de enfrentamiento entre los seres humanos. 

  

 

 

 
                                                           
12 Cf. Roy Rappaport, Ritual y religión en la formación de la Humanidad, Akal, Madrid, 2001. 



Juan José Tamayo | 333 

 

10. Colaborar, desde una actitud crítica y autocrítica, en la construcción de 
una sociedad alternativa 
 

Las religiones deben colaborar en la construcción de una sociedad alternativa, 

en la propuesta de una cultura emancipatoria, en la elaboración de un proyecto 

político contrahegemónico, en la puesta en marcha de una alter-globalización, es 

decir, de una globalización desde abajo, de la solidaridad, de la esperanza, inclusiva 

de los sectores, pueblos, países, regiones y continentes que la globalización realmente 

existente, dominada por el neoliberalismo, excluye. Su ética liberadora es la que 

impulsa a las religiones a construir alternativas y a trabajar por otro mundo posible.   

  

11. Combatir el fatalismo y transmitir esperanza  

 

Tarea de las religiones es combatir el fatalismo y el determinismo, que ellas 

mismas suelen justificar apelando al cumplimiento de la voluntad de Dios o de los 

dioses, a la fuerza del destino, que se impone de manera inexorable sobre la libertad 

de los seres humanos, así como la tendencia a mirar al pasado estáticamente. La 

alternativa al fatalismo es la esperanza. Donde hay religión, hay esperanza, si bien 

rodeada de ilusión y fantasmagorería.  

Las religiones, poseen energías utópicas inexploradas que es necesario activar, 

especialmente hoy cuando la utopía ha sido excluida de todos los ámbitos del saber y 

del quehacer humano, y se ha impuesto la razón instrumental, la razón de Estado, la 

razón científico-técnica. De la mayoría de los libros sagrados puede decirse lo que 

Bloch afirma de la Biblia, que son verdaderas “enciclopedias de utopías”13.  

Las utopías son el motor de la historia, también las utopías religiosas, siempre 

que tengan sentido histórico y no caigan en una abstracción desmovilizadora ni 

sitúen la meta o el futuro sólo en el más allá de la historia. Por es necesario 

compaginar la esperanza religiosa con las utopías históricas. La esperanza religiosa 

no puede desembocar en confianza ciega e idealista. Ha de ser esperanza militante, 

siempre en acción, y docta spes, como dijera Enst Bloch; es decir, guiada por la razón, 

ya que “la esperanza no puede hablar sin razón ni la razón puede florecer sin 

esperanza”. 

                                                           
13 Cf. Ernst Bloch, El principio esperanza, 3 vols., Trotta, Madrid, 2004-2007; Juan José Tamayo, 
Religión, razón y esperanza. El pensamiento de Ernst Bloch, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, 2ª 
edición. 
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12. Activar el principio-compasión 

 

 Leemos en el artículo 20 de la Declaración Universal del Bien Común de la 

Madre Tierra y de la Humanidad: “Pertenece al Bien Común de la Humanidad la 

compasión por todos los que sufren en la naturaleza y en la sociedad, aliviando sus 

padecimientos e impidiendo todo tipo de crueldad a los animales”. 

 ¿Qué pueden aportar las religiones a la idea y a la experiencia de la 

compasión?  De nuevo chocamos con la ambigüedad. Por una parte, no se han 

mostrado muy sensibles al sufrimiento humano en general y al de los inocentes en 

particular, y menos aún ante los dolores de parto de la naturaleza. Más aún, con 

frecuencia lo han reforzado y han intentado justificarlo y darle un sentido redentor. 

Ellas mismas han recurrido a sacrificios humanos y de animales como parte necesaria 

de sus rituales para, de esa manera, no asumir su responsabilidad en la generación de 

dichos sufrimientos. El chivo expiatorio es el ejemplo más paradigmático.     

 Como contrapunto, la compasión está también en el centro de las religiones14. 

La compasión significa ponerse en lugar de los otros, compartir las alegrías y los 

sufrimientos de los otros, sus anhelos y esperanzas, sus luchas, sus clamores 

angustiados. Dos ejemplos: la compasión de Yahvé con los hebreos en Egipto y la 

experiencia de la compasión en el budismo.  

 La compasión de Yahvé con los hebreos sometidos a esclavitud por el faraón 

durante su estancia en Egipto y la sensibilidad hacia sus sufrimientos: “He visto la 

aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y 

conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para 

subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y 

miel…. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que 

los egipcios los afligen” (Ex 3,10).  

 La compasión es uno de los principios fundamentales de la ética budista. 

Puede considerarse su código genético y el criterio de identificación de la práctica 

budista en relación con los seres humanos, con la naturaleza, con los animales. 

Consiste en poner todos los medios al alcance de cada uno para proteger la vida, no 

causar daño a la naturaleza, ni a los seres humanos, practicar la no violencia, que 

exige, en primer lugar, “habérnoslas pacíficamente con nosotros mismos”. El monje 

                                                           
14 Cf. Karen Armstrong, 12 pasos hacia una vida compasiva, Paidós, Barcelona, 2012;  XXXIX 
Congreso de Teología, Justicia y compasión en un mundo desigual, Editorial Nueva Utopía, Madrid, 
2019. 
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vietnamita Thich Nhat Hanh lo formula así:  

“Consciente del sufrimiento causado por la destrucción de la vida, hago el voto 

de cultivar la compasión y aprender maneras de proteger la vida de las personas, 

animales, plantas y minerales. Estoy dispuesto a no matar, a no dejar que otros 

maten y a no tolerar ningún acto mortal en el mundo, tanto en mi pensamiento como 

en mi forma de vivir”.  

La compasión activa las potencialidades dormidas para luchar contra las 

causas del sufrimiento eco-humano. Sin compasión no hay lucha contra el 

sufrimiento. Sin trabajo por la justicia no hay compasión y viceversa: sin justicia no 

hay compasión.  

La compasión es principio teológico15. Sin dicho principio, la teología pasa de 

largo inmisericordemente ante el sufrimiento humano y se torna cómplice de él. La 

alternativa es una teología como inteligencia y praxis del amor, de la justicia y de la 

misericordia, que se hace cargo del dolor de las víctimas; teología como inteligencia 

de la com-pasión, que denuncia a quienes lo provocan y toma partido por las 

personas, colectivos y la naturaleza sufrientes que gritan de dolor. 

 Sin embargo, la teología tradicionalmente ha sido con frecuencia una 

disciplina sin entrañas de misericordia. Los atributos que aplicaba a Dios eran 

Omniscien-cia, Omnipoten-cia, Omni-presencia y Providen-cia. Lo definía como 

Motor inmóvil, Conocimiento de conocimiento, Causa sui, Principio y fundamento de 

todas  las cosas, pero incapaz de sentir, de amar, de sufrir, de compadecerse. Esa 

imagen de Dios estaba más cerca del Dios de la teodicea que del Dios de la Biblia, del 

Dios de los amigos de Job que del Dios de Jesús de Nazaret.  

 

15. Promover y practicar el Bien Vivir, que no debe confundirse con el  vivir 
mejor 
 

 Vivir mejor suele ser la mayoría de las veces a costa del otro (explotación), vivir 

mejor que el otro (competitividad), desinteresarse de la suerte del otro (egoísmo e 

individualismo). La alternativa es las cosmovisión del Bien Vivir, de las comunidades 

indígenas de Abya Yala (Amerindia), que se caracteriza por vivir en comunidad, 

hermandad y sororidad, en armonía con nosotros mismos, los ancestros, las personas 

vivas y la naturaleza; compartir y no competir; alcanzar el equilibrio entre los seres 

                                                           
15  Cf. Jon Sobrino (1992), El principio-misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos crucificados, Sal 
Terrae, Santander, 37-39. 
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humanos, entre estos y la naturaleza, entre los hombres y las mujeres; vivir con 

creatividad y acción conjunta; recuperar la cultura de la vida en armonía y respetar a 

la Madre Tierra; respetar su capacidad de autorregulación de la vida y del planeta; 

volver al camino del equilibrio; cosmo-sentir, senti-pensar, en definitiva, volver a ser. 

 El logro del Bien Vivir requiere el cumplimiento de los Diez Mandamientos, 

que Evo Morales formulara así: 1. Acabar con el sistema capitalista inhumano; 2. 

renunciar a las guerras, de las que siempre salen ganando las transnacionales, no las 

naciones; 3. construir un mundo sin imperialismos ni colonialismos; 4. considerar el 

agua como derecho humano y de todos los seres vivientes del planeta; 5. acabar con el 

derroche de la energía; 6. respetar a la Madre Tierra, que es nuestro hogar y nuestra 

fuente de vida; Reclamar los servicios básicos como derechos humanos; 8. acabar con 

el consumismo, el derroche de recursos naturales y el lujo; 9. optar por estados 

plurinacionales que respeten las diferencias, sin permitir el saqueo de los recursos 

naturales o la explotación a los pobres; 10. Plantear el bien vivir en comunidad, en 

armonía hombre-mujer y con la Madre Tierra, respetando las distintas formas de 

vida comunitaria16.   
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19. O TEMPO EM QUE O PRAZER SEXUAL ERA CELEBRADO NA IGREJA 

 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-19 

Leonardo Boff1 

 

É comum dizer-se que a Igreja Católica possui fobia sexual e que trata temas 

da moral familiar e da sexualidade com excessivo rigor. Há certa razão nisso, pois a 

palavra “prazer” suscita nela preocupações e, em se tratando então do “prazer 

sexual”, suspeitas. Ela, na verdade, educou mais para a renúncia do que para a alegre 

celebração da vida. 

    Entretanto, nem sempre foi assim. Dentro da mesma Igreja, há tradições e 

doutrinas que vêem no prazer e na sexualidade uma manifestação da criação boa de 

Deus, uma centelha do Divino e uma participação no ser mesmo de Deus. Esta linha 

se liga antes à tradição bíblica que vê com naturalidade e até com entusiasmo o amor 

entre um homem e uma mulher, com toda sua carga erótica, como plasticamente o 

descreve o Cântico dos Cânticos, com seios, lábios, vulvas e beijos. Curiosamente 

neste livro bíblico nunca aparece o nome de Deus. É uma permanente celebração 

poética do encontro entre um homem e uma mulher com uma extraordinária e 

poética carga erótica. Mesmo sem nomear Deus, este livro foi recolhido no Cânon dos 

livros tidos como inspirados pelo Espírito Santo. Nem precisva referir-se a Deus, pois 

São João nos revela que a verdadeira natureza de Deus é amor (1Jo 4,16). 

 A base teológica para esta visão positiva, interna ao próprio cristianismo, 

radica na fé na encarnação do Filho de Deus. Ele assumiu tudo o que é humano, 

viveu-o em profundidade, portanto, também a sexualidade e a libido, de tal forma 

que, na verdade, não existe mais nada de profano em si. Tudo foi tocado e 

transfigurado pela realidade divina, feita humana.  

A sexualidade do homem Jesus de Nazaré no qual Deus fez sua morada trouxe 

à sexualidade humana uma dimensão sagrada. Depois da encarnação de Deus, ela 

não pode mais constituir um tabu, um pesadelo ou um fator de desconfiança. É uma 

dimensão privilegiada na qual o ser humano experimenta a força vulcânica do desejo, 

                                                           
1 (1938) Foi professor de teologia sistemática no Instituto Franciscano de Petrópolis, depois, professor 
de Ética, Filosofia da Religião e de Ecologia Filosófica na Universidade do Rio de Janeiro (UERJ). É 
escritor e publicou nesta área, O Rosto materno de Deus, Vozes, Petrópolis 1979 e Feminio-Masculino: 
uma nova consciência para o encontro das diferenças, Record, Rio de Janeiro 2010. 
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da ternura e do prazer, onde pode ter uma experiência prazerosa de Deus e onde o 

próprio Deus se revela nos corpos de seres humanos diferentes e desejantes. Deste 

encontro nasce o grande mistério da evolução que é a vida humana. 

    Mas esta linha de pensamento não predominou no cristianismo. Ao contrário, 

vingou aquela negativa por causa da influência   poderosa que o gênio de Santo 

Agostinho (354-430) exerceu sobre toda a Igreja romano-católica. Não cabe aqui 

identificar certo maniequeismo, vivido por Santo Agostinho que mesmo convertido, 

nunca o superou totalmente, deixando marcas profundas na concepção decadente do 

ser humano: o pecado original que se trasmite à toda posteridade desde a concepção, 

fruto de uma relação sexual. Praticamente toda a moral católica encontra no ideario 

de Santo Agostinho sua raiz e sua carga negativa.  

Não obstante, importa reconhecer que o bispo de Hipona, (hoje na Argélia) 

tenha sido, como jovem, muito ativo sexualmente, a ponto de ter tido um filho, 

Deodato.   

Em seus Solilóquios aparece essa dimensão negativa: “Quanto a mim, penso 

que as relações sexuais devem ser radicalmente evitadas. Estimo que nada avilta mais 

o espírito de um homem do que as carícias sensuais de uma mulher e as relações 

corporais que fazem parte do matrimônio”. Eis traços do antigo maniqueismo que 

representou uma etapa importante em seu caminho de busca e orientação da vida. 

Tal opinião é simplesmente preconceituosa e errônea. Causa perplexidade, 

portanto, que a Igreja venha a assumir, posteriomente, essa doutrina, exatamente ela 

que afirma o mistério da encarnação de Deus e que confere centralidade ao amor a 

ponto de identificá-lo com Deus.   

 Mas não devemos absolutizar a posição rigorista da Igreja oficial, 

nomeadamente, da Hierarquia. Com efeito, uma ideologia, por mais incisiva que seja 

como aquela de Santo Agostinho e a oficial, não tem a força suficiente para recalcar o 

prazer sexual, já que este representa uma força cósmica e se enraiza no mistério 

mesmo da criação boa de Deus. Ele, aqui e acolá, queira a Igreja ou não, sempre faz 

valer seus reclamos. Por esta razão se entende porque sempre se fez presente na 

Igreja também uma outra doutrina positiva e corajosa, em favor do prazer sexual. 

Para ilustrar estra tradição cabe referir aqui uma manifestação que perdurou 

na Igreja católico-romana por mais de mil anos, conhecida pelo nome de “risus 

paschalis”, de “riso pascal”. Ela significa a presença do prazer sexual no espaço 

sagrado, na celebração da maior festa cristã, a da Páscoa.   
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Trata-se do seguinte fato, estudado com grande erudição por uma teóloga 

italiana Maria Caterina Jacobelli (Il risus paschalis e il fondamento teologico del 

piacere sessuale, Brescia 2004):  Para ressaltar a explosão de alegria da Páscoa em 

contraposição à tristeza da Quaresma, o sacerdote na missa da manhã de Páscoa 

devia suscitar o riso no povo. E fazia-o por todos os meios, mas sobretudo recorrendo 

ao imaginário sexual. Contava piadas picantes, usava expressões eróticas e encenava 

gestos considerados obscenos, dramatizando relações sexuais. E o povo ria que ria.  

 

Era o decente riso pascal 

 

 Esse costume é atestado por fontes hisóricas já em 852 em Reims na França e 

se estendeu por todo o Norte da Europa, pela Itália e pela Espanha, até 1911 perto de 

Frankfurt na Alemanha. O celebrante assumia a cultura dos fiéis em sua forma 

popularesca, plebéia e até obscena. Lutero moveu forte crítica a esse tipo de tradição, 

pois se encontrava já em outro tempo. 

Para expressar a vida nova inaugurada pela Ressurreição, dizia esta tradição, 

nada melhor que apelar para a fonte de onde nasce a vida humana: a sexualidade com 

o prazer que a acompanha. Até o rigoroso Cardeal Joseph Ratzinger, depois Papa 

Bento XVI, num de seus escritos teológicos, se refere positivamente ao “riso pascal”. 

Diz que somente a partir da crença na Ressurreição voltou verdadeiramente o riso à 

humanidade. Agora se crê que a vida triunfou definitivamente e nada mais nos 

poderá ameaçar. O riso desanuviado e livre, manifestado no “riso pascal” sexual é 

expressão desta certeza de fé.    

Podemos discutir o método impertinente usado pelos pregadores para suscitar 

este riso. Mas ele revela na Igreja uma outra postura, positiva e alegre, face à 

sexualidade.    Aventar tais fatos não significa querer escandalizar os fiéis ou 

questionar simplesmente a postura oficial da Hierarquia da Igreja. Mas ela nos obriga 

a relativizar a rigidez face à sexualidade, acentuada poderosamente, de modo especial 

sob o longo Pontificado de João Paulo II e de Bento XVI, mas superada no 

documento do Papa Francisco Amoris laetitia sobre o matrimônio e a sexualidade. 

Na Igreja, como em geral na história, nada é retilíneo, tudo é complexo, tudo 

revela múltiplas bifurcações, uma das quais se concretizou na doutrina rigorista 

oficial e outra na alegre produção do riso pascal. Ambas são expressão do 

Cristianismo histórico que na diversidade dos meios atinge o mesmo fim: devolver 
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sentido e alegria à vida humana, chamada à mais vida e não à mais renúncia e 

sacrifício.  

Os antigos textos bem diziam Ecclesia varietate circumdata “a Igreja é 

cercada de todo tipo de variedade”. Esta variedade e flexibilidade permanece ainda 

hoje, se não na doutrina oficial da Magistério, na vida concreta dos cristãos. Estes 

obedecem mais à lógica dos reclamos profundos da existência humana sexuada e 

penetrada pelo desejo do que às doutrinas frias da moral e da ética de cariz 

agostiniano. A alegria da vida que triunfa definitivamente pela ressurreipáo, 

encontrou no risus pascalis uma expressão da sexualidade redimina, prazerosa e 

sagrada. 

 
 

 

 



 

 20. SUSIN, ARTISTA DA TEOLOGIA COMO CENÁCULO DE AMOR 
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Há diversos modos de fazer teologia, como existem diferentes caminhos de 

vivências da fé e do testemunho do reino de Deus, na construção de um mundo novo 

possível. Então, é normal e compreensível que no ensino e na produção da teologia, 

se possa descobrir em cada autor ou autora uma nota ou característica própria, 

através da qual, aquele irmão ou irmã contribui para a riqueza da comunidade 

teológica latino-americana e mundial. Quem, como eu, acompanha de longas datas o 

ministério teológico e pastoral do nosso irmão e mestre Luiz Carlos Susin concorda 

que uma nota teologal ou característica metodológica que unifica todo o seu trabalho 

é a construção de uma teologia libertadora que parte da valorização da alteridade 

como princípio espiritual básico e recria cenáculos de amor solidário e de resistência.  

 

1 O cenáculo na tradição cristã 

 

Desde os séculos antigos, a tradição cristã passou a chamar de cenáculo a sala 

na qual Jesus teria ceado sua última ceia com seus discípulos. Conforme os 

evangelhos de Marcos e Mateus, essa sala era própria para refeições - sala de ceia ou 

cenáculo. Ficava no primeiro andar da casa de uma pessoa amiga a quem Jesus pediu 

para celebrar ali a Páscoa com seus discípulos (Cf. Mt 26, 18 e Mc 14, 15). Esse 

detalhe é importante porque Jesus escolheu pedir e quis ser acolhido na casa de um 

amigo. Por isso, na tradição, o termo cenáculo ficou sempre ligado à ideia de 

acolhida.  

Ainda de acordo com os evangelhos, quando Jesus se reuniu no cenáculo com 

os discípulos, ele estava clandestino. Naqueles dias, era procurado pela guarda do 

templo e do pretório para prendê-lo. Assim mesmo, Jesus quis ter aquele último 

momento na intimidade com os amigos, antes de ir ao jardim de Getsêmani para 

                                                           
1 - Marcelo Barros è monge beneditino e biblista. Membro da Associação Ecumênica de Teólogos/as do 
Terceiro Mundo (ASETT) e Amerindia, assessora comunidades eclesiais de base e movimentos sociais. 
É autor de 57 livros dos quais o mais recente é “Teologias da Libertação para os nossos dias” , Vozes, 
2019.  
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orar, onde seria preso. Então, o cenáculo representou para ele e os/as discípulos/as 

mais do que acolhida: lugar de refúgio (clandestinidade) e um de intimidade 

profunda com os seus.  

O quarto evangelho acrescenta: o cenáculo foi o lugar, no qual Jesus lavou os 

pés dos discípulos (e discípulas?). Fez isso e mandou que eles/elas retomassem esse 

gesto uns/umas com os/as outros/as. Ali, ele lhes deu o mandamento novo do amor 

"Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O mundo poderá saber que sois meus 

discípulos, se vos amardes uns aos outros" (Jo 13, 35).  

A partir daí o termo cenáculo passou a significar não apenas o lugar da ceia, 

mas estado ou situação em que nos colocamos em comunhão e no espírito da ceia de 

Jesus.  

Conforme outra tradição, não atestada por nenhum texto bíblico, foi nesse 

mesmo lugar, o cenáculo de Jesus, onde depois que o mestre desapareceu ou subiu ao 

céu, os discípulos se reuniram junto com Maria, mãe de Jesus, a esperar o Espírito 

Santo prometido. E no dia de Pentecostes, teria sido no cenáculo, que os discípulos 

receberam o Espírito e a partir dali saíram para testemunhar o projeto divino que 

começava a acontecer no mundo.  

Em um mundo que parece optar pelo confronto e pelo "cada um por si", o 

cenáculo é símbolo de resistência contra um sistema iníquo (no mundo, há muitos 

cenáculos de resistência) e também instrumentos de aliança por um novo mundo 

possível.  

Infelizmente, as Igrejas cristãs desvincularam a celebração da eucaristia dessa 

realidade do cenáculo. Na Igreja Católica e em outras Igrejas, se fazem celebrações 

eucarísticas em grandes templos, sem nenhum ambiente de intimidade e menos 

ainda nenhum risco social ou político. E o próprio rito da missa nas diversas 

tradições das Igrejas parece não sublinhar mais essa dimensão de intimidade e de 

partilha. Na primeira geração cristã, o próprio gesto da eucaristia se chamava "fração 

ou repartição do pão" (At 2, At 4 e At 10). É na partilha que está o elemento próprio 

da eucaristia. É no repartir que consiste a ação de graças.  

Atualmente, as pequenas comunidades eclesiais de base e outros movimentos 

cristãos tentam retomar a eucaristia como ceia de partilha e como profecia de um 

mundo de repartição e comunhão.  
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2 Os diversos cenáculos do caminho de Susin 

 

Mesmo sem pretender aqui reconstituir todo o itinerário biográfico de Luiz 

Carlos Susin, podemos ver que sua opção de viver a vocação religiosa e presbiteral 

como franciscano capuchinho indica a opção comunitária como forma de viver a 

missão. Em Susin, essa vocação se encarnou em um jeito de ser simples e fraternal 

que sempre conjugou grande disciplina intelectual de pesquisa e profunda inserção 

pastoral junto aos pobres.  

Ainda como padre jovem, começou a colaborar com a renovação litúrgica e 

pastoral do tempo pós-conciliar com diversas composições musicais que unem 

simplicidade e profundidade artística. Fez isso de forma discreta e participando do 

esforço de renovação litúrgica dos capuchinhos. Até hoje, em todo o Brasil, as 

comunidades eclesiais cantam algumas composições de Susin, como “Senhor, se tu 

me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui!”.   

Quando no final da década de 1970 e começo dos anos 1980, na Universidade 

Gregoriana em Roma, fez o seu mestrado de Teologia, nada mais natural que tivesse 

escolhido como tese: A subjetividade e a alteridade em Emmanuel Levinas e no 

doutorado continuasse a aprofundar esse mesmo filósofo judeu-francês com a tese 

sobre “O homem messiânico em Emmanuel Levinas”2.  

Hoje, nos movimentos sociais se fala muito em redes. Redes de comunidades, 

redes de solidariedade, redes de movimentos sociais... O próprio Fórum Social 

Mundial incentiva a organização de redes. Na base dessas redes, as pessoas que unem 

utopia e fé são chamadas a se unir em cenáculos que sejam verdadeiros laboratórios 

de diálogo, de convivência entre diferentes e de construção da esperança ou da utopia 

de um mundo novo possível. Esse projeto é maior e mais abrangente. Diz respeito a 

toda humanidade, independentemente de religião ou crença.  

No campo da Teologia, os diversos grupos que, na América Latina trabalham a 

Ecoteologia, as teologias negras, indígenas, feministas, gays e outras sentem cada vez 

mais a necessidade de fazer isso em redes de diálogo e de apoio mútuo. Também no 

campo estritamente acadêmico, é cada vez mais necessário o diálogo de 

complementação e aprendizado mútuo. Podemos afirmar que as Teologias da 

Libertação, no plural, se alimentam também das Teologias sobre a Libertação. Ambas 

                                                           
2 - Cf. SUSIN, Luiz Carlos, O homem messiânico em Emmanuel Levinas, Introdução ao pensamento 
de Emmanuel Levinas, brochura, EST/ Vozes, 1984.  
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as produções são úteis e importantes. “A Teologia da Libertação se caracterizaria 

por sua metodologia (a TL é principalmente um modo de fazer teologia, isso é, 

refletir a fé e aprofundar a espiritualidade a partir das experiências de base e da 

realidade). Se é assim, todas as vezes que a Teologia da Libertação tem sido 

formulada nos escritórios e nas universidades, sem ser como resposta e eco direto 

das lutas sociais e fruto da inserção espiritual dos teólogos e das teólogas nesse 

processo concreto das bases, o resultado pode ser bom e útil. Pode ser uma excelente 

elaboração, mas de certo modo, é mais Teologia sobre a Libertação do que 

Teologia da Libertação.  

Não entramos aqui na discussão sobre a epistemologia da Teologia da 

Libertação no sentido discutido por Clodovis Boff (de teologia do genitivo ou 

Teologia 2). Optamos pela visão de Jon Sobrino da teologia como "intelligentia 

amoris", posicionamento bem sintetizado e explicado por Aquino Júnior3. 

Sem nenhuma rigidez de cobrança ideológica ou de postura basista, é bom 

levarmos em conta essa distinção entre Teologia da Libertação como método e 

caminho teológico espiritual vindo das bases e um tipo de produção na linha da 

"Teologia sobre a Libertação" que pode ser igualmente útil e importante no processo 

e tem se desenvolvido em nossos ambientes acadêmicos”4. 

Luiz Carlos Susin, de tal forma, tem essa vocação de construir cenáculos que é 

das pessoas que mais conseguem em sua vida e seu trabalho unir e fazer dialogar 

essas duas dimensões da mesma missão teológica. Susin se destacou sempre pela 

preocupação de criar, coordenar e ajudar novos cenáculos teológicos que se 

constituíram como a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião (SOTER) e 

posteriormente o Fórum Mundial de Teologia e Libertação (FMTL), entidades das 

quais Susin foi sócio-fundador e foi, por um período, presidente da SOTER e até hoje 

é secretário executivo do FMTL. Isso além de colaborar de forma sempre preciosa em 

outros espaços como na Associação Ecumênica de Teólogos/as do Terceiro Mundo 

(ASETT) e Amerindia. Durante os anos nos quais participou da coordenação 

internacional da revista Concilium, parece que até esse ministério se tornou, pouco a 

pouco, um cenáculo de reflexão comum. Todos esses ambientes são redes de diálogo e 

aprofundamento teológico que devem muito a Susin para terem se constituído como 

                                                           
3 - AQUINO JÚNIOR, Francisco, Teoria Teologia, Práxis teologal: sobre o método da Teologia da 
Libertação, São Paulo, Paulinas, 2014 e também: AQUINO JÚNIOR, Francisco, O caráter práxico-
social da Teologia: tópicos fundamentais de Epistemologia Teológica, São Paulo, Loyola, 2017.  
4  - BARROS, Marcelo, Teologias da Libertação para os nossos dias, Petrópolis, Vozes, 2019, pp. 40- 41.  
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cenáculos de resistência nos tempos duros de inverno eclesial (anos 90 e primeira 

década desse século) e de comunhão latino-americana. Também se tornaram 

presença teológica e pastoral nos novos processos sociais e políticos de nossos países.  

 

3 Teólogo da ecumenicidade da fé nas novas fronteiras 

 

Celebramos agora os 70 anos desse irmão que exerce sua profecia através do 

ministério teológico e com um carisma que une opção de profunda abertura na linha 

do Cristianismo messiânico ou da libertação e, ao mesmo tempo, grande capacidade 

pedagógica de lidar com as dificuldades das instituições religiosas serem fieis às suas 

origens mais evangélicas. Nesse sentido, na Constituição Apostólica Veritatis 

Gaudium, sobre as universidades e institutos de formação teológica, o papa Francisco 

escreveu: “Na verdade, hoje em dia, a exigência prioritária é que todo o Povo de 

Deus se prepare para empreender, ‘com espírito’, uma nova etapa da 

evangelização. Isto requer ‘entrar decididamente em um processo de discernimento, 

purificação e reforma’. [...] Esta tarefa enorme e inadiável requer, no nível cultural 

da formação acadêmica e da investigação científica, compromisso generoso e 

convergente em prol de uma mudança radical de paradigma, ou melhor – 

permitam-me dizê-lo – para ‘uma corajosa revolução cultural’. A esse compromisso, 

a rede mundial de Universidades e Faculdades eclesiásticas é chamada a prestar o 

decisivo contributo de fermento, sal e luz do Evangelho de Jesus Cristo e da 

Tradição viva da Igreja, sempre aberta a novos cenários e novas propostas (n.,3). 

Tanto em seu trabalho como professor na Universidade como quando 

assessora as equipes de reflexão e assessorias na CRB e em tantas outras entidades 

que lhe pedem ajuda, Susin colabora para que retomemos hoje, no Brasil, o espírito 

de uma Igreja confessante, no sentido de profética em relação à conjuntura social e 

política que vivemos. Mas, para que a Igreja seja profética (confessante), é preciso 

que a própria teologia o seja. Susin faz isso procurando abrir a Igreja e a Teologia a 

um diálogo criativo e corajoso com toda a humanidade que estiver no processo da 

gravidez de um mundo novo.  

Em primeira instância, e não em última, nascemos todos autocentrados. Se, 

agora, a sociedade brasileira se encontra contaminada pelo vírus da intolerância e até 

do ódio às esquerdas há muitas razões, externas e internas. No entanto, sem dúvida, 

nossas Igrejas e instituições educacionais não têm conseguido cumprir sua missão de 
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educar mais profundamente a consciência e da sensibilidade das pessoas e dos grupos 

para nos ajudar a sair da prisão do ego e nos educar para amar. Por isso, são 

necessárias práticas educativas que infundam valores altruístas, gestos solidários, 

ideais sociais pelos quais a vida ganha sentido e o martírio deixa de ser apenas uma 

forma de morrer para ser uma forma de viver o testemunho do evangelho do reino. A 

mais profunda educação suscita nas pessoas o espírito crítico e a militância 

transformadora para o desafio permanente de aprimorar os sistemas sociais e 

políticos no sentido do amor solidário, da igualdade social e da justiça.  

Caminhar nesse sentido implica vencer alguns desafios da atual conjuntura. O 

primeiro deles é superar o avassalador processo neoliberal de desistorização da 

história. Sem perspectiva histórica não há consciência nem projetos políticos 

humanizadores. Esse processo humano tem de ser central no esforço educativo e de 

toda civilização que quiserem ir além dos ensinamentos técnicos para atingir uma 

formação integral.  

Já em 1965, Paulo Freire escrevia:  “O ser humano é um ser de relações e não 

só de contatos. Não apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo 

resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é. (...) No 

jogo constante de suas respostas, no próprio ato de responder, a pessoa vai 

mudando a si mesma. Organiza-se. Escolhe a melhor resposta. (...) Ademais, o ser 

humano é capaz de transcender. A sua transcendência, acrescente-se, não é um 

dado apenas de sua qualidade “espiritual” (...). A sua transcendência está também 

para nós, na raiz de sua finitude. Na consciência de ser inacabado e de saber que a 

sua plenitude se acha na capacidade de amar. Isso ocorre na ligação do ser humano 

com seu Criador, ou para os que não creem em Deus, na relação íntima e misteriosa 

com o mistério mais profundo que dá sentido à vida”5.  

Na tradição judaica, uma velha história conta que, em uma noite, na sinagoga, 

alguns homens estão sentados à espera do novo dia. Um velho sábio encontra-se 

rodeado por alguns discípulos. Então, o sábio pergunta:  

- Quando é que nós conseguimos reconhecer o momento em que a noite se 

completa e o novo dia desponta?  

Um discípulo toma a palavra e diz:  

- Quando as estrelas desaparecem no céu e a terra passa a ser acariciada 

pelos raios do sol.   

                                                           
5 - FREIRE, P. Educação como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967, pp. 39- 40. 
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- Não, responde o mestre.  

- Então, quando conseguimos distinguir à distância, sem qualquer 

dificuldade, um cão de um carneiro.  

- Não, diz de novo o mestre.  

- Mas quando então? perguntam em conjunto os discípulos.  

Depois de um instante de silêncio, o velho sábio responde:  

- Tu reconhecerás o momento em que o dia desponta quando, contemplando o 

rosto de um homem qualquer, nele reconheceres o teu próprio irmão. Caso 

contrário, no teu coração será ainda noite6 .  

Essa história nos confirma o pensamento de outro grande educador que partiu 

do nosso meio antes do combinado e que quero ainda homenagear aqui. Ele afirmou: 

“Para ensinar, você só precisa saber. Para educar, precisa ser” (Ruben Alves).  

Deus seja louvado por termos um irmão, profeta e mestre de sabedoria como 

Susin que nos mostra em sua vida concreta como unir esses diversos fios do 

ministério teológico e viver no dia a dia a ecumenicidade dessas novas fronteiras.   

 

 

 

                                                           
6 Cf. DUCROT, B. Sobre a reconciliação em Angola. Omnis Terra, n. 116, ano XIII, jan. 2007, p. 26.   
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 Cristianismo: entre memória e esperança 

 

Muito se tem falado e sobretudo escrito sobre as dificuldades do Cristianismo 

para manter-se vivo no futuro.  O processo de secularização que não deixa de 

avançar; a pluralidade religiosa que se estabeleceu mesmo em latitudes onde o 

Cristianismo parecia haver conquistado uma confortável hegemonia; a falência de um 

certo modelo de Cristandade que o pensamento mais ilustrado critica 

incessantemente são apenas alguns dos fatores que permitem hoje ver esse futuro um 

tanto ameaçado.  

 A crise do Cristianismo vai de par, parece-nos, com a crise da religião 

institucionalizada em geral.  E em particular com uma religião que superpôs níveis e 

interfaces com cultura e matriz civilizatória e proposta política.  O Cristianismo 

configurou o Ocidente enquanto cultura e visão de mundo.  E não podemos avaliar tal 

fato como negativo.  Apenas não se pode deixar de vê-lo criticamente.   

 Segundo o teólogo dominicano francês Christian Ducquoc, o Cristianismo hoje 

deve superar obstáculos que são devidos não tanto a seus fracassos, mas a seus 

sucessos. 1  Entre eles, talvez o maior seja o de haver, no século IV, passado de fé 

perseguida e escondida nas catacumbas a religião oficial do Império, na virada 

constantiniana.  Muita tinta haverá corrido sobre este tema nunca suficientemente 

enfatizado. 

 Pois enquanto o cristianismo primitivo se havia afastado de todo desejo e 

vontade de dominação social e política, foi com a conversão do Império que entendeu 

sua missão como uma conquista destinada a transformar o mundo inteiro.  O 

mandato evangélico de evangelizar a toda criatura foi interpretado como tarefa sócio-

                                                           
1 Christian Ducquoc, Cristianismo memória para o futuro, SP, Loyola, 2000, texto de contracapa 
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político-religiosa e resultou no projeto colonial em outros continentes (América 

Latina, Ásia e África) erigindo a Europa, sua cultura e habitantes como o paradigma 

para toda a humanidade. O modelo resultante desse movimento é a cristandade que 

vem a ser quase a forma terrestre de um messianismo institucional. 2 

 O Concílio Vaticano II e o período que a ele se seguiu percebeu a grande 

tentação que residia nessa orientação.  E por isso abriu a possibilidade de uma nova 

era, “um sopro de inesperada primavera” 3 dentro da Igreja. Seus documentos deixam 

perceber que só seria possível recuperar a credibilidade da proposta cristã se for 

superada a nostalgia de um passado glorioso, reeditando o projeto originário de 

Jesus, com sua origem judaica, seu trabalho de serviço humilde e amoroso, sua 

comunidade ao mesmo tempo fraca, vulnerável, mas fiel, e sua esperança desmedida 

para o mundo em que vivia.  

 A comunidade cristã primeva foi marcada por uma dolorosa decepção 

provinda do fracasso do Mestre, crucificado como um malfeitor.  Essa desolação 

inicial foi superada com a esperança trazida pela fé na ressurreição de Jesus.  No 

início tomou a forma de um futuro imediato por todos esperado e que configurava a 

vida da com unidade: a segunda vinda do Crucificado, Ressuscitado e Exaltado em 

glória que resgataria todas as coisas. 

Durante quatro séculos o Cristianismo assim viveu, evoluindo de uma 

esperança de parusia imediata para uma dilatação da parusia que se atrasava no 

tempo, mas permanecia no horizonte como inspiração impulsionadora. As 

perseguições geraram milhares de mártires, testemunhas que derramaram seu 

sangue por aquilo em que acreditavam e que testemunhavam diante de autoridades 

as mais diversas e temíveis sua fé em Jesus.  

O Concílio pretendeu resgatar essas origens, essas fontes.  Poderia haver uma 

suspeita que isso seria uma reedição sem mais do passado.  Porém, no dizer de Jon 

Sobrino, a advertência de não permanecer apegados ao passado vale desde que não 

haja disso absolutizações.  Pois “tanto o ontem como o hoje como o amanhã implicam 

temporalidade e são essenciais para o ser humano...Mas se se absolutiza um desses 

momentos, ou se os apresenta excludentemente, a temporalidade não se humaniza.”4 

Com efeito, aprendemos na história que habitamos que “há passados que 

                                                           
2 Ibid p 9 
3 João XXIII Ai dirigenti dell’Azione Cattolica Italiana, em: Acta et Documenta Concilio oecumenico 
Vaticano II apparando, Series I (Antepreparatoria), Vol. I, Typis Polyglottis Vaticanis, Vaticano, 1960, 
p. 5) 
4 Jon Sobrino, Cincuenta años para um futuro Cristiano y humano, Concilium 2016, n. 364, pp 75-91  
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enterram a história e são como cadeias que aprisionam.  E há passados que são 

desencadeantes de história, como molas que impulsionam para a frente.”5 

Assim acontece com o passado de Jesus de Nazaré e de seus primeiros 

seguidores.  São fonte de água viva que desaltera e alimenta.  São além disso 

elementos constitutivos de qualquer futuro que possa ou deva ter o Cristianismo 

ainda digno dessa identidade e desse nome. Para isso é preciso voltar às fontes e 

recuperar a esperança.  E nisso a fonte hebraica nos ajuda.  A esperança messiânica 

deve ser recuperada, sempre que não sendo apenas política ou apenas intelectual 6 

mas integrando o elemento místico da fidelidade e do amor. 

O gênio da esperança messiânica é o de não separar a elaboração e a 

proclamação do conceito de humanidade da representação do futuro, nem tampouco 

esta última de uma crítica das condições da experiência. 7 Essa proclamação e essa 

representação para o Cristianismo têm nome próprio: Jesus de Nazaré. Seu mistério 

afirma que o lugar possível para encontrar a Deus é a humanidade.  A possibilidade 

de viver a Transcendência e a primazia do Espírito é a carne humana, inserida no 

tempo e no espaço.  Isso a que a humanidade aspira ardentemente, a fé cristã afirma 

que se realizou em Jesus de Nazaré.  Por isso, seu passado é nosso futuro.  

 É, portanto, possível, apesar de todas as aparências em contrário, que a fé 

cristã recupere sua credibilidade, com a condição que supere a nostalgia de uma 

hegemonia de cristandade que somente a desvirtuou e prejudicou. Talvez assim 

recupere o sopro da esperança provocadora e cheia de frescor que diz que recordar o 

passado é condição iniludível para viver o presente e construir responsavelmente o 

futuro. 8 E hoje o Cristianismo é desafiado para isso não à parte da secularidade onde 

está enraizado, mas em meio a ela e mesmo graças a ela.  

 

Cristianismo mistério “secular” 

 

 Muito especialmente no que diz respeito ao cristianismo histórico, poderíamos 

enumerar alguns pontos de interface nos quais encontramos, visível e desabrochada, 

                                                           
5 ibid 
6 Cf. Pierre Bouretz, Testigos del futuro: Filosofía y mesianismo, Madrid, Trotta, 2012, p 17. 
7 Ibid p 76 
8 Cf. Christian Ducquoc, op. cit., p 9: “ Não é impossível que a fé recupere sua credibilidade, se 
superar essa nostalgia e esse obstáculo, reeditando sob uma outra forma seu projeto originário. 
Talvez assim recuperasse o sopro da esperança tão provocadora para o statu quo socio político. 
"Lembra-te de teu futuro", diz o quarto mandamento, segundo M.A.Ouaknin. (o autor refere-se aqui 
à obra de Marc- Alain Ouaknin, Les dix commandements, Paris, Points, 2009). 
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a presença da secularização não como algo negativo ou demoníaco, mas  como 

positividade desafiante à teologia9: 

O processo de secularização ajuda a humanidade a relembrar uma verdade que 

a revelação bíblica vai afirmar desde sempre: o mundo criado não é sagrado. Nem 

divino. Nem sobrenatural. Na verdade, as Escrituras judaico-cristãs afirmam uma e 

outra vez que nada é divino fora de Deus e toda tentativa de sacralizar realidades 

tangíveis, imanentes e provisórias, desvia o olhar da transcendência e da reta 

compreensão de que um só é Deus e que este Deus não se identifica com nada do que 

existe e de que tudo é obra de suas mãos. A criação pode ser, pois, meio de chegar a 

Deus e perceber sua presença no mundo. De fato, muitas espiritualidades veem a 

natureza como fonte do sagrado e sua experiência.10 Mas ela é definitivamente 

terrena, não divina, e, portanto, secular mesmo em sua sacralidade. Uma 

interpretação teológica da secularização, sublinhando uma dessacralização do 

mundo, remete à condenação da idolatria, sem cessar denunciada pelos profetas de 

Israel. Afirmando por outro lado a existência de um Deus único, distinto do mundo 

que cria, a religião bíblica já inicia esse processo compreendendo o mundo ao mesmo 

tempo a partir da pessoa humana e a partir do Criador. O mundo não é Deus, mas 

também não é uma potência hostil a Deus.  O mundo fala daquele que o criou e 

proclama sua glória. O Criador criou o mundo e a criatura humana é responsável por 

este, devendo administrá-lo responsavelmente e não destruí-lo. 11 

Da mesma forma a história, em seus processos e injunções, tampouco não é 

divina. Constitui o terreno da operacionalidade e da interferência do ser humano. 

Pode e deve ser transformada e modificada por este A secularização certamente foi de 

grande valia para que, no século XX, um teólogo como Karl Rahner e outros 

pudessem afirmar como base de sua compreensão da história que não existem duas 

histórias: uma transcendente, outra profana. A história cronológica onde se debate a 

humanidade construindo o presente e desejando o futuro é já, desde agora, história 

de salvação, correndo permanentemente o risco de tornar-se história da perdição12. 

                                                           
9 Cf sobre isso o que tem feito em sua obra A. T. Queiruga, sobretudo em Creio em Deus Pai, SP, 
Paulinas, 1993 e O fim do cristianismo pré-moderno,  SP, Paulus, 2003. Cf. igualmente o belo livro de 
Jean Delumeau, À espera da aurora.  Um cristianismo para o amanhã, SP, Loyola, 2003 
10 Cf. toda a corrente ecológica e a espiritualidade holística que desabrocha hoje em dia como fruto 
desta visão.  Alguns autores cristãos têm escrito belamente a partir de uma espiritualidade cósmica 
(Teilhard de Chardin, Leonardo Boff) ou cosmoteandrica (Ramon Pannikar) etc. Os povos originários 
latino-americanos veneram a Pacha Mama como lugar de encontro com o sagrado.  
11 Cf as instantes recomendações do Papa Francisco neste sentido, sobretudo na reente encíclica 
Laudato Si.  
12 Cf. K. Rahner, Curso fundamental da fé, São Paulo: Paulinas, 1989. 
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Encontram-se manifestações do Sagrado na história, embora a mesma história não 

seja divina. E na Revelação bíblica, Deus se revela a Israel dentro de sua história, 

permanecendo nela presente e conduzindo o povo através daquilo que opera nas 

entranhas dessa mesma história.  

No processo da Revelação bíblica, o ser humano chega a perceber que os 

espaços sagrados na verdade são relativos e provisórios e não podem conter ou 

aprisionar o mistério de Deus. Pois este, na verdade, se encontra com muito mais 

probabilidade de certeza, na humanidade do ser humano do que em qualquer outro 

lugar ou elaboração da indústria humana. O eixo sacral deslocado do templo para o 

ser humano vai ser um “leitmotiv” da revelação bíblica, e, sobretudo do NT13 

revelando ao mesmo tempo, que injustiça e idolatria são na verdade duas faces da 

mesma moeda, ou melhor, do mesmo pecado. Ao perder a maneira correta de 

relacionar-se com Deus, o ser humano perde igualmente a correta maneira de 

relacionar-se com o outro, seu semelhante. As lutas pela justiça, pelos direitos 

humanos, contra todas as formas de opressão, vão ser, na verdade, lutas sagradas, 

mesmo acontecendo em plena secularidade. O processo de secularização traz esta 

questão – a primordialidade do ser humano, ou seja, da alteridade - de cheio para o 

centro da reflexão teológica cristã e para a vida de fé. 

No Novo Testamento isso que afirmamos acima toma uma clareza ainda maior 

devido ao fato de que o mistério que está no centro da fé cristã – a Encarnação -  é, na 

verdade, compreensível e mesmo crível a partir da secularidade. O mistério da 

encarnação na verdade diz que, uma vez que tudo foi tocado e assumido por Deus 

desde dentro, então tudo tem valor positivo. Nada é menos digno, menos nobre, 

menos valioso porque está situado no meio do século e da realidade perceptível pelos 

sentidos humanos. Tudo foi assumido pelo Verbo feito carne na plenitude dos 

tempos. Portanto, tudo, sem exceção, está submetido ao crivo da secularidade, 

incluindo o próprio Deus que, em seu processo kenótico de descida ao seio da 

humanidade, lhe dá valor positivo com sua pessoa e sua presença. No cristianismo, a 

Encarnação confirma a dignidade do mundo e do humano e sua diferença com Deus. 

A secularização aparece, pois, como a continuação no tempo de uma “desdivinização” 

do mundo e do humano por parte do próprio Deus. E essa dessacralização é positiva, 

já que permite a Deus refulgir em meio à Criação na plenitude de sua divindade, ao 

                                                           
13 Cf. a parabola do Bom Samaritano (Lc 10, 30 ss; cf. tb. o texto do juízo escatológico de  Mt 25, 31-46 
entre outros. 
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mesmo tempo totalmente outro e radicalmente próximo da humanidade. A 

secularização é, na verdade, a condição de possibilidade da Revelação. 14 

 A partir, portanto, destas considerações, cremos poder afirmar que já se 

encontra no Cristianismo e em toda a revelação bíblica a possibilidade da abertura de 

uma interface com uma concepção mundana e secular do mundo, na qual a religião e 

a religiosidade não se impõem como compreensão unívoca e fundamental. Já existe, 

mesmo no texto bíblico, uma emancipação do ser humano em relação a Deus e à 

religião. O processo de secularização, acontecido a partir do século XVI com a virada 

moderna e agudizado no século XX não faz outra coisa senão reforçar isto em novas e 

mais universais bases. Apresentando uma face positiva e não apenas negativa, a 

secularização vai lembrar-nos que a emancipação do humano não significa, 

necessariamente, o crepúsculo de Deus. E que, se a secularização pode ser vista – em 

muitas de suas faces – como inimiga de certa concepção de religião, muito 

particularmente da religião institucionalizada, - não necessariamente quer isto dizer 

que a mesma secularização, em outras de suas faces, não possa conviver – ou seja, 

fazer interface, – e com um aceitável nível de cordialidade, com a experiência 

humana da fé. 

 A assimilação deste estado de coisas não é ainda plena no seio da comunidade 

de fé e da teologia.  Constatam-se hesitações, medos, fugas e tentativas de impossíveis 

voltas a um cristianismo pré-moderno, na esperança de, a partir daí, resgatar a 

hegemonia de que a religião institucionalizada gozava em outros períodos da 

história.15  Por outro lado, a própria modernidade conhece uma crise profunda, com a 

queda das utopias nas quais havia concretizado seu modelo e a emergência de uma 

nova subjetividade que questiona a concepção do ser humano configurada 

primordialmente pela racionalidade, reivindicando os direitos de valores que 

pareciam pertencer ao passado, quais sejam: a afetividade, a gratuidade, a 

contemplação.  

O futuro do cristianismo deve dar-se dentro do mundo tal qual é, secular e 

plural.  Mas não poderá dar-se se for apenas uma proposta racional, institucional ou 

legislativa. Deverá ser místico16 E para ajudar nisso, seu discurso deverá tornar-se um 

discurso testemunhal, e não apenas textual.  

                                                           
14 Cf a etimologia da palavra Revelação: levantar o véu.  Se não houver véu (mistério) não há Revelação 
e sim evidência.  
15 Cf livros como o de A. T. Queiruga, O fim do cristianismo pré-moderno, SP, Paulus, 2003 
16 Cf. Karl Rahner: o cristão do futuro ou será místico ou não será n em cristão, in O Cristão do Futuro. 
São Paulo: Cristã Novo Século, 2004 
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Cristianismo não só de textos, mas de testemunhas 

 

Uma testemunha, em termos jurídicos, é uma pessoa que presenciou ou ouviu 

algum fato ou dito importante e que sobre ele pode fornecer informações e 

pormenores. Trata-se, portanto de alguém que narra uma experiência da qual foi 

partícipe e que a viveu, tendo-a gravada na memória.   

O testemunho é, pois, o depoimento dessa pessoa que viu, ouviu, 

experimentou e memorizou o acontecido, o qual é recolhido em juízo para assegurar 

sua validade.  Trata-se, portanto, de uma experiência subjetiva que foi aberta ao 

acesso do domínio público a fim de estabelecer a justiça ou restabelecer a ordem que 

porventura estivesse rompida ou ainda para apontar o caminho para aqueles e 

aquelas que foram afetados ou que podem ser beneficiados por sua narrativa.  

A palavra “testemunho” é fundamental na história do Cristianismo.  A fé em 

Jesus Cristo, em quem a comunidade reconheceu a Palavra feita carne, revelador do 

Pai misericordioso, foi transmitida através dos tempos por textos que atestaram de 

sua existência, sua gesta e suas palavras.  Mas foi também, antes disto, transmitida 

por testemunhas, por pessoas que foram verdadeiros “textos vivos” em cuja carne o 

Espírito Santo escreveu não com tinta, mas com seu próprio sopro divino, as bases da 

nova lei do amor.  Paulo de Tarso diz aos cristãos de Corinto serem eles e elas “uma 

carta de Cristo escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em 

tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que são nossos corações”. 17 

Não poucas vezes, essa fé foi transmitida por textos escritos pelas testemunhas 

que os levavam gravados na fragilidade de seu coração de carne, dilatado pela 

experiência do Deus vivo que ninguém poderia ver sem morrer, encarnado em sua 

mortalidade humana.  Alguns poucos, nesses começos, foram testemunhas 

“oculares”, que viram e creram nos fatos e ditos de Jesus de Nazaré, a quem passaram 

a chamar de Senhor e Cristo.  Desde a distância do século XXI que avança, muitos de 

nós somos testemunhas “auditivas” que escutamos e cremos no anúncio da boa 

notícia do Evangelho narrada através de sua Igreja.  Ou somos testemunhas que 

vivemos uma experiência tão forte da presença de Jesus Cristo Ressuscitado em 

nossas pessoas que não podemos calar-nos e temos que comunicar o que vivemos a 

outros e outras.  Somos irresistivelmente chamados a ser servidores da Palavra de 

Deus que é viva e eficaz e que não se detém, mas segue revelando-se na carne humana 

                                                           
17 2 Cor 3,3 
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como o fez em Jesus de Nazaré. 18 

Em plena secularização, o cristianismo histórico vive uma profunda crise de 

suas instituições, normas e formulações oficiais.  Trata-se de um tempo em que nós, 

pessoas de fé, somos chamadas a “despertar do sono dogmático, do qual Kant queria 

libertar-nos” 19. E esse despertar nos leva a constatar que há duas maneiras de fazer 

teologia: uma desde os textos da Escritura, da tradição, da teologia.  Outra, desde as 

testemunhas que narram sua experiência de Deus, convertendo em carne os conceitos 

e categorias que os textos elaboram e interpretam.  Ambas estão em permanente 

círculo hermenêutico. No entanto, hoje talvez mais que em outras épocas, a teologia 

que emerge da narrativa testemunhal seja mais escutada porque mais interpelante 

para o ser humano que se debate entre a crise da modernidade e da razão iluminista e 

a “liquefação” da chamada pós-modernidade. 20 

Fazer teologia a partir das narrativas das testemunhas traz consigo um 

acréscimo de credibilidade, uma vez que são elas as que detêm em maior 

profundidade o conhecimento do mistério de Deus que se revelou em Jesus Cristo e o 

fazem presente no meio do mundo através de seus corpos e suas vidas. Portanto, 

nossa opção neste livro é deter-se nas testemunhas e não tanto nos textos para 

fundamentar a possibilidade da experiência de Deus ao ser humano contemporâneo.  

Uma testemunha é alguém dilacerado em sua carne e seu espírito.  “Dilacerado 

primeiramente no interior de si mesmo entre a testemunha suprema no ponto mais 

alto de seu ser e o lamentável indivíduo do qual ele assume a vida ao longo dos dias. 

Dilacerado ainda pelo abismo que separa a verdade da qual ele dá testemunho do 

mundo que não quer receber sua mensagem. ” 21 

Segundo J. Philippe Pierron, o “homem exaltado” da modernidade, autônomo 

e glorioso, foi esmagado pelas ideologias totalitárias – o nazismo, o comunismo e 

seus subprodutos – que quiseram mudá-lo radical e coletivamente.  Em seu lugar 

emergiu na sociedade o “homem humilhado”, aparentemente submetido à 

necessidade implacável de um novo destino, não confiando mais em suas capacidades 

de iniciativa e seu poder para inovar o que quer que seja em liberdade.  Submetido à 

globalização da economia, às leis do mercado, à ditadura do consumo, da eficácia, da 
                                                           
18 Cf. Heb 4, 12 
19 Cf. J. Sobrino, “ Extra pauper nulla salus” , Madrid, Trotta, 2009, p 13 
20 Adotamos aqui o conceito segundo o entende Z. Bauman em vários de seus livros: Modernidade 
líquida, Amor líquido, Vida líquida, etc.  
21 Cf. A. Adamov, printemps 1940, in R.M. Rilke, Avertissement, Le livre de la pauvreté et de la mort, 
trad. Adamov, Actes Sud, 1982, p 7, citado em epigrafe do livro  Le passage de temoin de J. Ph. Perron, 
Paris, Cerf, La Nuit surveillee, 2006, p 9.  
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beleza, do prazer e tantas outras, encontra pouca margem de manobra para poder 

reencontrar o caminho de sua identidade e da dignidade que lhe é intrínseca. 22 

Entre o homem exaltado e o humilhado o Autor situa a testemunha, que ele 

chama de “homem fragilizado”.  Trata-se de alguém que desistiu lucidamente dos 

sonhos de onipotência, mas não abdicou de sua identidade ou de suas capacidades de 

iniciativa. E a originalidade e o valor insubstituível desta testemunha residem no fato 

de que seu testemunho, aquilo que ele não pode deixar de dar e oferecer a seu mundo 

e seus contemporâneos e mesmo à história da humanidade como um todo é algo que 

enlaça inseparável e carnalmente o conteúdo de sua narrativa e uma maneira de ser e 

existir, mobilizando todas as capacidades humanas, seja de palavra, de atitude, ou de 

resistência. 23 

Por isso, a testemunha é sempre incômoda, embaraçosa e perturbadora, já que 

traz à baila algo radical e “excessivo”: o mistério que fundamenta a condição humana 

como tal, denunciando toda tentativa de reduzi-lo, agredi-lo ou minimizá-lo. Pois a 

testemunha é alguém que experimentou o Absoluto e fez dessa experiência o 

princípio norteador de sua vida. Neste sentido, a testemunha e sua narrativa se 

“infiltram” por assim dizer na volatilidade e efemeridade do mundo, fazendo da 

verdade sua biografia, sua história de vida e expondo-se à ousadia de inventar uma 

nova lógica e uma nova linguagem para dizer o Absoluto e a verdade da qual a 

humanidade tem inextinguível sede.  

A testemunha é, portanto, e inseparavelmente, alguém vulnerável, exposto e 

entregue ao mundo e aos outros em total disponibilidade.  Relacional por excelência, 

o testemunho atesta aquilo que um ser humano viu, ouviu, tocou com as próprias 

mãos e que constituiu uma experiência instituinte em sua vida.  Experiência, no 

entanto, que não lhe foi dado viver para si mesmo, mas para oferecer humilde e 

generosamente aos outros.  Nesse sentido, a testemunha é figura de mediação entre 

conflitos para deles fazer brotar diálogos aparentemente impossíveis.  É também 

figura de passagem a serviço do Absoluto e da verdade, refém do outro em voluntária 

abdicação de si para perder-se na alteridade que o interpela e o requer enquanto 

mediador. 24 Atesta em si mais do que si mesmo.  É portador de uma verdade que não 

pode ser reduzida a mera opinião. Ali onde a opinião é objetiva e subjetivamente 

                                                           
22 Cf. J.M. Perron, op cit., p 16 
23 Ibid p 17 
24 Cf. sobre isso a magnífica reflexão de E. Levinas, in Autrement qu’ être ou au-delà de l’ essence,  La 
Haye, Martinus Nijhoff, 1974 
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contingente, o testemunho atesta uma verdade que pode não ser objetivamente 

constatável e suficiente, mas que o é, sim, subjetivamente.  Isso faz com que seu 

testemunho tenha uma normatividade, já que ele ou ela liga o destino da verdade com 

seu próprio destino. 25 

A testemunha, portanto, é assimilável ao que a história das ideias tem 

chamado de “herói”, categoria que, juntamente com a do santo e a do sábio, serve 

para classificar as atitudes morais requeridas da condição humana. 26 O herói se 

coloca a serviço de uma causa que o ultrapassa e o leva a ultrapassar-se a si mesmo.  

Distingue-se pela fortaleza de alma e energia do caráter, mas também pela grandeza e 

nobreza presentes na escolha de sua referência. 27  

No mundo de hoje, quem são nossos heróis?  Quem são as pessoas e figuras 

para as quais olhamos cheios de admiração, sentindo que têm algo importante a 

dizer-nos e ensinar-nos?  Em tempos antigos o santo, o sábio e o herói eram figuras 

paradigmáticas e as pessoas desejavam  configurar-se e com-formar-se a eles Hoje os 

jogadores de futebol, os astros de cinema ou televisão, os youtubers, os digital 

influencers tomaram seu lugar, de maneira especial com respeito a tudo que se refere 

a salários milionários,  vida sexual, revelações íntimas de gosto duvidoso, etc. 28 

Veiculam anti-valores, o que em lugar de construtivamente mobilizar o que há de 

mais nobre nos seres humanos e dar-lhes esperança,  reforça seu estado de letargia 

consumista ou de depressão sem remédio.   

É urgente, parece-nos, mudar de heróis.  E, com a sede de transcendência que 

se experimenta hoje apesar da crise cultural e civilizacional que vivemos, os místicos 

contemporâneos podem ser esses heróis “outros”, diferentes, discretos e humildes, 

que estão onde ninguém gostaria de estar, que vão aonde ninguém quer ir e que 

ardem com uma chama que nunca se apaga.  São esses homens e mulheres frágeis e 

“excessivos”, dispostos e expostos a morrer pela verdade que experimentaram e que 

anseiam por testemunhar junto a seus contemporâneos.   

                                                           
25 J.M Perron, op. Cit., p 23. 
26 http://www.universalis.fr/encyclopedie/saintete/ acessado em 21 de janeiro de 2011. Cf. tb. G. 
FESTUGIÈRE, La sainteté, PUF, Paris, 1949. 
27 Ibid. 
28 Cf o programa de televisão “Big Brother”, iniciado na Holanda e presente em vários países.  Consiste 
em um grupo de pessoas que vive em uma casa por vários dias, filmados em suas mais privadas 
intimidades pelas câmeras de TV.  Cada semana uma delas é escolhida para ser expulse da casa.  A 
mídia torna público, sem nenhum pudor, os mais íntimos segredos dessas pessoas, suas vidas, seus 
hábitos, seus desejos.  Os que permanecem até o fim são chamados “os heróis”.  Recebem uma gorda 
quantia de dinheiro e também lucrativos contratos como atores e atrizes.    
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Não se precisa ir ao confinamento dos claustros para buscá-los, uma vez que 

não se encontram exclusivamente ali.  Podem, ao invés, ser encontrados nas ruas, nas 

grandes cidades, na periferia do mundo e nos porões da humanidade, em lugares 

difíceis e “feios”, segundo nossos padrões estéticos.   

Testemunhas do mistério que os seduziu e envolveu e com o qual consentiram 

em entrar em íntima comunhão, atestam tudo que viram, ouviram, tocaram e 

aprenderam ali, pondo a serviço seu “conhecimento”, outro nome para a palavra” 

amor”.29 Desde a fruição da união mística, os heróis e heroínas da intimidade divina 

passam suave e alegremente ao risco e ao perigo do testemunho em praça pública.  O 

ardor de seu zelo os impele irresistivelmente ao encontro dos outros em meio a 

perigos, conflitos e muitas vezes morte violenta. 

Por isso história da etimologia da palavra “testemunha” revela algo importante 

de seu conteúdo e identidade.  Essa história é indissociável da história do martírio, 

entendido desde sempre como o testemunho até o derramamento do sangue.  Em 

grego, a palavra “testemunha” se traduz por ”mártir”, menos na dimensão jurídica do 

que sobre o aspecto antropológico preponderante do que seja o testemunho.  

Martus vem de mrtu, de onde decorre mermera: angústia, cuidado, 

preocupação. E também mermerizo: estar ocupado, cheio de cuidados. A raiz indo-

europeia subjacente é smer (mer) que significa refletir, pensar, recordar, tomar 

cuidado de preocupar-se, lembrar-se. Smrti em sânscrito quer dizer aquilo que é 

recordado, o que se confia à memória, ou seja, à tradição.  “Seguindo, pois, a 

etimologia e a história da palavra, chega-se à descrição seguinte: marturia, 

testemunho, é o ato ou o resultado de testemunhar, ou seja, de atestar, de depositar 

uma convicção que se carrega em si mesmo, pela qual nos preocupamos, da qual nos 

recordamos e pela qual sentimos ansiedade e angústia”. 30 

Os místicos – ainda que nem sempre sejam mártires “strictu sensu”-  são 

aqueles que, dentro da história, consentem em que em e com seus corpos, suas 

palavras, suas vidas, o divino possa dizer-se e o sentido radical da vida possa ser 

atestado.  São os que, ao risco de um doloroso dilaceramento interior, permanecem 

entre a verdade que carregam e o mundo que os rejeita; entre a grandeza a do que 

                                                           
29 Na Bíblia, “conhecer”é inseparável de amar.  A palavra é inclusive empregada em relação às relações 
sexuais.  O esposo “conhece”sua esposa na intimidade da alcova, etc. (cf. Gen 4 1,17,25, entre muitos 
outros) 
30 Cf. J.M.PERRON, op. cit, p 21, citando R. PANNIKAR, Temoignage et dialogue, in E. CASTELLI 
(sous la dir. De) Le Temoignage, actes du colloque organise par le Centre international d’ etudes 
humanistes et par l’ Institut d’ etudes philosophiques de Rome, Paris, Aubier-Montaigne, 1972, p 373 
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lhes foi dado experimentar e sua própria fragilidade e fraqueza. 

O amor que os faz arder é o amor de Deus que é vida e pode ser encontrado e 

experienciado ali onde homens e mulheres hoje estão sofrendo qualquer tipo de 

constrangimento e necessidade, ou esmagados pela depressão e ansiando por uma luz 

de esperança que lhes ateste que a vida tem sentido. Sua experiência, não a entendem 

como algo puramente subjetivo, mas sim como um dinamismo que os impulsiona a 

influir e criar impacto de novidade e criatividade sobre a realidade e a vida humana. 

Neste sentido, a síntese obrigatória da mística contemporânea está em seu consciente 

e explícito enlace com a ética. A partir de sua experiência do mistério amoroso de 

Deus, místicos e místicas enfrentarão os grandes desafios éticos de seu tempo e lugar. 

 A inspiração desses místicos, quando cristãos, - arriscaria dizer, até mesmo 

quando não o são – é jesuânica.  Pois Jesus é a testemunha fiel que não está preso ao 

passado, mas voltado para o futuro. 31  O tempo de hoje nos mostra que há igualmente 

místicos não cristãos que inspiram um cristianismo que só pode se compreender em 

diálogo com as diferenças e as alteridades, mesmo com as diferenças religiosas.  O 

cristianismo do futuro é essencialmente aberto e inclusivo do diferente.   

 

Cristianismo: narrativa a ser redescoberta 

 

Desde o princípio, o Cristianismo apresentou-se como um “caminho” ou mais 

exatamente como o Caminho da salvação. Este Caminho teve sua origem no 

testemunho inspirado que a comunidade apostólica prestou a Jesus de Nazaré, morto 

e ressuscitado, proclamado Filho de Deus e único mediador dos homens, 

negativamente pela remissão dos pecados, positivamente pelo acesso a um caminho 

de união com Deus. Este caminho implicava um estilo de vida inspirado pelo 

seguimento de Jesus e a movencia do Espírito que soprava à recém-nascida 

comunidade os passos a dar em busca de seu futuro.  

A fé cristã apresenta uma inseparabilidade entre Teologia e Antropologia.  

Falar de Deus e sua revelação implicará necessariamente falar do ser humano e sua 

resposta crente.  E vice-versa.  Falar da fé do ser humano obrigará a remontar até sua 

fonte, até o ponto  que deslanchou e provocou sua resposta: a Revelação de Deus que 

não permanece abscôndito e para sempre ignoto em sua eternidade, mas se faz 

                                                           
31 Cf. o livro de Leonardo Boff, Cristianismo. O mínimo do mínimo, Petrópolis, Vozes, 2011 
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próximo, abre seu mistério e diz seu nome, desejando ser conhecido e amado.32  

Ao adentrar-se na dinâmica da fé tal como o Cristianismo a entende, o ser 

humano então começará a conhecer o Deus que a ele se revela.  Mas também e não 

menos conhecerá mais profundamente sua própria identidade.  Descobrirá, por 

exemplo, que é pessoa e sujeito.  E que isto significa em boa parte ser produto daquilo 

que ele próprio não é. Perceberá sua impotência, o fato de não pode dar-se o ser a si 

mesmo.  Constatará não poder fazer-se existir e o fato de que sua existência acontece 

em estreita e inapelável dependência do desejo de outro. Outro tem que dar-lhe 

gratuitamente a existência e ele só poderá recebê-la. A alteridade – o outro - é, 

portanto, o dado fundamental da experiência humana da fé.  O ser humano só se 

autocompreenderá a partir do outro, que lhe revela quem é e o introduz na dinâmica 

de uma relação que nunca termina. 33   

O homem e a mulher – seres históricos, sujeitos à caducidade do tempo - são 

referidos ao ser como mistério, ou seja, são seres sob misteriosa disposição alheia.  

Por isso, são pacientes mesmo quando agentes; desconhecidos mesmo para si 

próprios.  A salvação os alcança como proposta que vem de Deus, mas que deverá ser 

experimentada e respondida dentro dos limites humanos: históricos, sociais, 

culturais. Esta experiência se dá, sobretudo na escuta de uma Palavra à qual cada um 

e cada uma é chamado a responder na liberdade da fé. 34   

A fé implica, portanto, não apenas em uma escuta, mas em uma linguagem – 

uma narrativa -  que será também comunicação e transmissão daquilo que se escuta e 

que se crê a outros.  Não em termos de um falar informativo, que descreve, consigna e 

comprova fatos, dados, eventos, notícias.  Muito menos em um falar impositivo que 

exige que todos escutem o mesmo que escuto eu e o interpretem na mesma direção. 

Mas um falar performativo, que não consiste simplesmente em referir a realidade, 

mas em criar e fazer acontecer a realidade em uma linguagem que me auto implica.35  

                                                           
32 Cf. U. Vazquez Moro, Teologia e antropologia: aliança ou conflito? in Perspectiva Teológica 23 
(1991) pp 163-174 
33 Cf. sobre essa questão da alteridade toda a obra do filósofo judeu E. Levinas, especialmente 
Autrement qu´être ou au delà de l´essence, Martinus Nijhoff, La Haye, 1974; Humanismo del outro 
hombre, Madrid, Siglo XXI, 1974.  Apesar de filósofo e judeu, Levinas tem inspirado a reflexão de 
muitos teólogos cristãos.  Cf  U. Vazquez Moro, El discurso sobre Dios em la obra de E. Levinas, 
Madrid, Comillas, 1980; L.C.Susin, O homem messiânico.  Uma introdução ao pensamento de 
Emmanuel Levinas, Petrópolis, Vozes, 1984; N. Ribeiro Junior, Sabedoria da paz, SP, Loyola, 2008, 
entre outros.  
34 K. Rahner, Curso fundamental da fé, op. cit., pp 37-59 e th p 123-132 “A possibilidade de decidir 
contra Deus” 
35 O falar performativo não consiste simplesmente em referir ou descrever  a realidade ( cf Logos 
grego), mas sim em criar e estabelecer a realidade (mais compatível com a Dabar que é palavra em 
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Sendo, como é, performativa, a linguagem da fé descobre e manifesta a realidade 
do ser humano na medida em que a liberta.  Liberta o ser humano da violência 
muda dos instintos, da rotina, do imediato; provoca a liberdade abrindo-lhe 
espaço.  O ser humano, portanto, sendo um ouvinte da palavra, aprende e recebe 
esta palavra que lhe é dada ao mesmo tempo em que, no bojo da resposta da fé, 
enquanto ser de linguagem, a constrói e a profere. 36  

 

Quanto mais humano vai se tornando, o ser humano vai crescendo em 

consciência de que não é sua a primeira nem a última palavra.  Percebe-se referido a 

uma palavra que não é sua nem de outros semelhantes a si mesmo.    A fé nomeia essa 

Palavra fundamental que constitui a vida humana como Palavra de Deus.37    

Palavra e linguagem que brotam da fé são então ao mesmo tempo, poder e 

impotência, reveladoras da realidade do ser humano como criatura que se pergunta 

ao mesmo tempo sobre o fundamento de seu ser e sua existência, e sobre a relação 

entre seu ser criatura e a transcendência criadora.  Sendo ambígua porque humana, 

mas ao mesmo tempo participando da possibilidade de dizer aquilo que é maior do 

que ela, a palavra humana pode expressar Deus.  Deus é palavra da linguagem 

humana, em sua grandeza e limitação.  A fé que responde à palavra revelada desvela 

ao mesmo tempo em que vela o mistério absoluto constitutivo do ser humano.   

A fé que responde a Deus que fala e que fala de Deus no mundo, portanto, 

pode dizer-se e atestar-se. Pode falar de Deus porque crê que Ele falou primeiro de Si 

próprio na história de um povo. E crê e professa que na plenitude dos tempos, falou 

definitivamente pela boca, a vida e a prática do homem Jesus de Nazaré, reconhecido 

pela primeira comunidade como Verbo de Deus e Perfeito Ouvinte. 38  

A fé cristã tem, pois, em seu centro uma pessoa e não uma religião 

propriamente dita. Claro está que em muitos aspectos Jesus de Nazaré pode ser 

considerado como um homem religioso: era um judeu piedoso, homem de fé, 

israelita.  Em outros aspectos, no entanto, os evangelhos nos dizem viver ele uma 

relação muito livre e mesmo um tanto revolucionária com relação ao que a religião 

institucionalizada entende por isso.  Mostram-no afastando-se em algumas ocasiões 

                                                                                                                                                                                     

hebraico).  A linguagem é o agir criativo e transformador da realidade.  Em termos teológicos, nos 
sacramentos, que recebem sua forma da palavra (Eu te batizo, Isto é o meu corpo, Eu te absolvo) 
encontramos o caso supremo da palavra acontecida na chave do falar performativo.. Cf sobre isso os 
belíssimos textos de K. Rahner,La parole poétique et le chrétien e também Prêtre et poète, in  Ecrits de 
Théologie,, Paris, DDB, 1968,  t. IX, pp 185-198, onde o Autor diz que o sacerdote é o poeta das proto-
palavras. 
36 Cf ibid. 
37 Sobre a Palavra de Deus que se expressa nas palavras humanas, cf. L. Boff, Constantes 
antropológicas e revelação, in REB  32 (1972) pp 26-41 
38 K. Rahner, Curso fundamental da fé, op. cit., PP 60-68: “Meditação sobre a palavra Deus”.  
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do passado religioso de seu povo, sendo rejeitado por sua comunidade religiosa.   Não 

aparece  fundando uma instituição cultual, nem legando a seus discípulos  ritual,  

código ou credo escrito que possa servir-lhes de orientação religiosa precisa.39   

Jesus faz uma pregação voltada para um futuro aberto pelo anúncio de uma 

boa notícia: a do Reino de Deus que vem, que já está ali, próximo, e que deve ser 

acolhido na fé.  E esse Reino se presencializa em sua pessoa.   A fé que propõe é a 

confiança nele mesmo como caminho que conduz a Deus e que deve ser seguido 

radicalmente, rompendo ou relativizando todos os outros laços, familiares, 

profissionais, etc. A fé que nasce de sua pessoa, sua vida, morte e ressurreição e que 

será chamada fé cristã – o Cristianismo -  tomará consciência de si como de um dom, 

gratuito e imprevisto, recebido do Espírito de Deus e não de uma herança humana, 

mesmo sendo ela uma religião. Trata-se de uma inspiração que jorra desde sempre e 

para sempre e que será então chave de releitura da história e das Escrituras ao 

mesmo tempo em que libertação de toda herança religiosa, para que o ser humano, 

deixando de lado a justiça que vem do culto e da lei, se apresente diante de Deus em 

uma atitude gratuita, pondo sua confiança unicamente na vida de Jesus de serviço 

aos outros e de amor irrestrito a Deus, na morte de Jesus por amor, em sua 

ressurreição por parte do Pai que confirma seu caminho e pela fé que ela inspira. 40   

Eis porque o que define a fé cristã não são primeira nem principalmente os 

gestos cultuais nem a confissão doutrinal por mais importantes que estes sejam.  A fé 

cristã não possui uma garantia permanente, mas ao contrário, está sempre aberta em 

projeção mais além de si mesma.  Fundada sobre a carta magna do Sermão da 

Montanha, que proclama felizes, - bem-aventurados - os pobres, os mansos, os 

misericordiosos e os pacíficos, só se auto compreende a partir do vínculo inseparável 

entre Deus e o próximo, o que a faz experimentar-se obrigada à caridade que serve o 

pobre, que perdoa o inimigo, que dá um copo de água a um desconhecido.  É nestes, 

nos que sofrem qualquer tipo de injustiça que a fé cristã encontra seu Senhor e seu 

Deus. Muito mais do que nos rituais, no código doutrinal e na norma moral.  E por 

isso igualmente esta fé não pode estar adstrita a tempos e lugares sagrados.  Porque 

não é nunca possuída totalmente, mas está sempre a caminho, tendo que se receber 

constante e diretamente do Espírito de Deus.  Nesse sentido, ela transcende a religião 

                                                           
39 CF. J. Moingt, Dieu qui vient à l’homme. Du deuil au dévoilement de Dieu, Paris, Cerf, 2002, vol I, p 
84 
40 Ibid pp 84-85 
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que é seu suporte e seu veículo de expressão e transmissão. 41    1 E, por conseguinte, 

deve ser constantemente uma instancia crítica da mesma religião quando esta se 

anquilosa em estruturas arcaicas e fixistas que não mais servem à fé da qual 

pretendem ser expressão.  

Por isso, parece-nos, o Cristianismo ganha em ser definido mais como 

revelação do que como religião. Trata-se de proposta de vida que se pretende digna 

de fé, ou seja, que demanda uma atitude global e radical de acolhimento e posta em 

prática na existência pessoal e comunitária.  Essa atitude é a fé.   

A pergunta que fica após estas reflexões é, portanto, como neste mundo de 

sagrado difuso, de consumo desenfreado, de fundamentalismos, onde muitas vezes 

a religião se tornou produto de consumo e overdose geradora de fanatismos, e é 

justamente acusada por ateísmos modernos e pós-modernos de uma série de 

patologias essa fé pode chegar hoje aos nossos contemporâneos enquanto 

experiência de sentido para sua vida? 

Na verdade, o Cristianismo hoje deve redescobrir sua narrativa se deseja 

realmente ter um futuro. Hoje, no momento em que se vive e se faz a experiência 

nada fácil da crise da modernidade e do crescimento da tão movediça e 

perturbadora pós-modernidade, toda maneira estabelecida de falar de Deus cai por 

terra e a inadequação radical da linguagem sobre Deus é constantemente 

relembrada.  A experiência radical do mistério questiona um discurso moderno que 

pretenderia trazer tudo à luz, incluída aí a “retirada “ e a “morte” de Deus.  A 

relativização de todas as premissas culturais e a crítica do projeto moderno alertam 

sobre as utilizações apressadas e malfeitas que poderiam incluir um discurso sobre 

Deus com pretensões a legitimar todas as institucionalizações, todos os sistemas.   

O fim do humanismo antropocentrado com perversas derivações 

androcêntricas e etnocêntricas que distorcem o verdadeiro humano, por sua vez, abre 

caminho a uma visão nova, a uma percepção inédita – que se tornaria em 

consequência, uma experiência original – de um Deus que parece desejar ser 

nomeado e narrado de maneiras outras e provoca o desejo de descobrir essa 

novidade.     

Diante de uma religião que muitas vezes é idolátrica, uma fé purificada e 

consistente baseada numa experiência que dá sentido à vida se revela como caminho 

                                                           
41 Ibid p 85. Cf. igualmente C. Theobald, op. cit., vol 2, 4ª. parte, Le christianisme comme style de vie, 
Paris, Cerf, 2007 
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e possibilidade de futuro. Assim também um cristianismo que, diante da acusação de 

compactuar com a violência e a exclusão, deseja reencontrar a pureza de suas fontes, 

redescobrir a narrativa de Jesus é fundamental. 

Narrar Deus mais que buscar expressá-lo no bojo de ritos que talvez já não 

tenham mais significado ou formulações dogmáticas que quiçá não ressoem 

positivamente aos ouvidos contemporâneos passou a ser uma necessidade hoje em 

dia.  E só é possível fazê-lo retomando a narrativa de Jesus de Nazaré, feita de 

parábolas e histórias cujos personagens estão visíveis e ao alcance dos sentidos.  E 

cujos gestos inclusivos e amorosos são a confirmação viva e palpável da narrativa 

empreendida.  

Nesse sentido, hoje mais do que nunca e voltando aos olhos para o futuro, 

juntamente com a filosofia e as ciências sociais, há que considerar a literatura como 

mediação hermenêutica adequada e até mesmo privilegiada para o discurso da fé, 

para essa segunda linguagem que é a teologia cristã.  

A literatura é sempre mais definida hoje como arte verbal. Em que sentido 

específico a literatura é uma arte? Talvez a maneira mais antiga e mais venerável de 

se descrever a literatura como arte seja considerá-la uma forma de imitação. Isto 

define a literatura em relação à vida, encarando-a como um meio de reproduzir ou 

recriar em palavras as experiências da vida, tal como a pintura reproduz ou recria 

certas figuras ou cenas da vida em contornos e cores. Poderíamos dizer que a tragédia 

Édipo, de Sófocles, “imita” ou recria as lutas íntimas de um homem soberbo e 

poderoso que, lentamente, foi forçado a reconhecer e render-se à terrível verdade de 

que era, involuntariamente, culpado de parricídio e de incestuoso casamento com a 

própria mãe.  

Se tentarmos avaliar esta interpretação da literatura, teremos de reconhecer 

que ela toca em, pelo menos, em dois importantes pontos. Considerada em seu valor 

aparente, sugere que a literatura imita ou reflete a vida; em outras palavras, a 

temática da literatura consiste nas múltiplas experiências dos seres humanos, em 

suas vivências. Ninguém negaria que isso é verdade.  

Mas a dificuldade está em que, ao defini-la dessa maneira, não dizemos grande 

coisa acerca da literatura, dado que não levamos em conta o que acontece à sua 

temática – a que poderíamos chamar, na realidade, a sua matéria-prima – quando ela 

faz parte de um poema, peça teatral ou romance.42 O segundo e importante ponto 

                                                           
42 P.  Entre filosofia e teologia II: nomear Deus. In P. Ricoeur Leituras 3. Nas fronteiras da filosofia. 
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sugerido pela teoria da imitação é que vida está sendo imitada no sentido de ser 

reinterpretada e recriada. Neste caso, a ênfase principal parece recair sobre o modo 

como a vida é imitada – que tipo de simulação ou de figuração, será escolhido ou que 

espécie de espelho será usado para refletir as experiências humanas. Esta concepção 

coloca-nos mais perto de um dos fatos essenciais sobre a literatura, a saber, que a 

matéria-prima é remodelada e até transformada na obra literária. 

Por sua vez, a Bíblia, fonte da revelação e nascedouro da teologia, é tudo 

menos um manual de piedade. Trata-se do Livro da Vida por excelência. Paul Ricoeur 

nos diz algo sobre isso ao refletir sobre a nomeação de Deus (que é o objeto central da 

teologia) nos textos bíblicos. A nomeação de Deus sempre acontece no seio de um 

pressuposto que é o seguinte: nomear Deus é o que já teve lugar nos textos que o 

pressuposto de minha escuta tem proferido.43 1) Significará isso que eu coloco os 

textos acima da vida? A experiência religiosa não é a primeira? - O pressuposto não 

significa absolutamente que não exista “experiência” religiosa. Todas essas 

experiências são alguns dos sinônimos do que chamamos fé e, portanto, têm algo a 

dizer à teologia. Assim, a fé é um ato que não se deixa reduzir a nenhuma palavra, a 

nenhuma escritura. Esse ato representa o limite de toda hermenêutica porque ele é a 

origem de toda interpretação.44  

O pressuposto, portanto, da teologia que é reflexão sobre a experiência de fé 

não é que tudo é linguagem, mas que é numa linguagem que a experiência religiosa 

(no sentido cognitivo, prático ou emocional) se articula. Mais precisamente: o que é 

pressuposto é que a fé, enquanto experiência vivida é instruída (no sentido de 

formada, esclarecida, educada) no interior de um conjunto de textos escritos que a 

pregação cristã traz de volta à palavra viva.45 Este pressuposto da textualidade da fé 

bíblica (bíblia quer dizer livro) distingue essa fé de qualquer outra. Num certo 

sentido, pois, os textos precedem a vida.46 Eu posso nomear Deus na minha fé porque 

os textos da Escritura já o nomearam antes de mim. 

Frequentemente é afirmado que quando a palavra viva é entregue às “marcas 

externas” que são as letras, os sinais escritos, a comunicação fica irremediavelmente 

amputada: perdeu-se alguma coisa que dependia da voz, do rosto, da comunidade de 

                                                                                                                                                                                     

SP,  Loyola, 1996 
43 ibid 
44 P. Ricoeur, «Herméneutique de l’idée de Révélation», em: La Révélation. Bruxelles, Publications 
des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1977, pp 15-54 
45 P. Ricoeur, Nomear Deus, art. cit. 
46 ibid 
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situação dos interlocutores. Não é falso. Pelo contrário, é tão verdadeiro que a 

reconversão da Escritura em palavra viva tende a recriar uma relação não idêntica, 

mas análoga à relação dialogal de comunicação. Mas a reconversão recria a situação 

precisamente para além da etapa escriturística de comunicação e com características 

próprias que dependem dessa situação pós-textual da pregação.  

O que a apologia unilateral do diálogo desconhece – insiste Ricoeur - é a 

extraordinária promoção que acontece no discurso quando ele passa da palavra para 

a, escritura. Libertando-se da presença corporal do leitor, o texto se liberta também 

do seu autor, quer dizer: liberta-se ao mesmo tempo da intenção que o texto parece 

exprimir, da psicologia do ser humano que fica por trás da obra, da compreensão que 

esse ou essa tem de si mesmo/a e da sua situação, da sua relação de autor com seu 

primeiro público destinatário original do texto. Esta tríplice independência do texto 

em relação ao seu autor, ao seu contexto e ao seu primeiro destinatário explica que os 

textos estejam abertos a inúmeras recontextualizações pela escuta e a leitura, como 

réplica à descontextualização contida em potência no ato mesmo de escrever.47 

Um texto – dirá ainda Ricoeur é, em primeiro lugar, um elo numa corrente 

interpretativa: em princípio uma experiência da vida é levada à linguagem, se 

transforma em discurso; depois o discurso se diferencia em palavra e escritura, com 

os privilégios e vantagens que já foram ditos; a escritura, por sua vez, é restituída à 

palavra viva por meio dos diversos atos do discurso que reatualizam o texto. A leitura 

e a pregação são essas reatualizações da escritura em palavra. Um texto é, desse 

ponto de vista, como uma partitura musical que pode ser executada (alguns críticos, 

reagindo contra os excessos do texto-em-si, chegam até a afirmar que é o “leitor-no-

texto” quem completa o sentido, por exemplo, preenchendo suas lacunas, decidindo 

sobre suas ambiguidades ou até endireitando a sua ordem narrativa ou 

argumentativa).48 

Na teologia a antropologia ocupa um lugar central, não apenas porque é feita 

por seres humanos e para seres humanos, mas também porque a humanidade pode 

iluminar e esclarecer o caminho e a compreensão da revelação de Deus. Se Deus se 

revela aos seres humanos, ele o faz através do humano, e a natureza humana de 

Jesus, que é também reveladora do ser de Deus, é uma prova disso.  

O inegável antropocentrismo da literatura – que inventa e narra histórias 

                                                           
47 ibid 
48 P. Ricoeur, Herméneutique…, art. cit.  
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humanas ou de personagens outros que falam com palavras humanas - se religa, 

então, ao antropocentrismo da teologia. 

E ambas, literatura e teologia, na arte de escrever imitando a vida para 

transformá-la, encontram sua fonte na inspiração que vem de mais além, cujo 

segredo é progressivamente desvendado aos seres humanos que se dispõem a tratar 

mais intimamente com o mistério desta vida doada gratuitamente pelo Criador a suas 

criaturas. 

Não é à toa, portanto, que a área da interface entre Teologia e Literatura é uma 

das que mais cresce na pesquisa hoje.  Atraindo-se como dois polos relacionais, 

ambas as disciplinas fazem o ser humano mais humano e a vida mais bela e digna de 

ser vivida.  

 

Conclusão: o futuro é comunhão 

 

Nessa reflexão sobre o futuro do cristianismo, uma coisa que se evidencia, após 

esse caminho que fizemos, é a urgência que nos lança para a frente.  Já dizia Paulo de 

Tarso nos primórdios do Cristianismo: “A caridade de Cristo nos urge. ” (2 Cor 5,14). 

49 O tempo é de não ter mais tempo. 50  E essa urgência se deve ao fato de que “as 

coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. ” (2 Cor 5,17).  

            Na verdade, tudo é urgente quando se trata do futuro que dá sentido à nossa 

vida. Isso já o compreendeu Jesus de Nazaré em seu tempo e também suas primeiras 

testemunhas.  O futuro é tempo de espera, sim, mas também de fim da espera. Já é 

tudo novo e o velho passou.  Mas ainda não se deu em plenitude aquilo que 

esperamos e por isso há que seguir lutando e redescobrindo novas formas de dizer o 

que é o coração do mistério da vida.   

O futuro é tão real ou talvez até mais do que o passado e o presente.  É ele que 

nos permite continuar acreditando que a vida tem sentido, que vale a pena perder a 

vida para ganha-la, que aquilo que vem ao nosso encontro não é uma nebulosa 

ameaçadora, mas um horizonte luminoso de sentido que configura toda a nossa vida.  

Nossos tempos, às vezes tão sombrios como disseram Hannah Arendt e tantos 

outros, podem ser vividos com esperança.  Assim é como Etty Hillesum, Simone Weil, 

Monsenhor Oscar Romero, Ignacio Ellacuria, Christian de Chergé e tantos outros e 

                                                           
49 Outras traduções dizem: nos constrange, nos impele 
50Leonardo  Boff , Cristianismo.  O mínimo do mínimo, Petrópolis, Vozes, 2012,  p 88 
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outras seguiram lutando e esperando e por isso são para nós hoje testemunhas do 

futuro.  E por isso são nossos contemporâneos.  Não cessaram de questionar a 

história, mas o fizeram para proteger um horizonte mais distante do que o seu 

imediato. 51 

O Cristianismo tem, sim, futuro e este reside em viver o presente olhando para 

diante, impelidos pela urgência do amor que não pode mais repetir narrativas usadas 

pelo tempo e que não mais comunicam; pela criatividade que obriga a não se deter 

apenas sobre textos e formulações sujeitos à usura e à caducidade do tempo, mas 

deixar emergir sempre fresca e nova a narrativa das testemunhas;  pela ousadia que 

permite encontrar em meio à profanidade do mundo e à secularidade dos tempos a 

Palavra que ressoa onde e de onde menos se espera.  

Sobretudo o Cristianismo tem futuro porque é mistério e mistério de 

comunhão.  O gênio do Cristianismo é estabelecer-se sobre a solidariedade e a 

comunhão, não sobre a solidão.  O futuro deve ser feito de comunhão, sob pena de 

adoecer de solidão. 52 O futuro nos diz que, na aventura da fé, só Deus é Deus. Todo o 

resto, incluindo a Igreja, é apenas um sinal – 'sacramento' - que se refere a ele, só e 

exclusivamente a ele. Nem a Igreja é o reino, nem a hierarquia é a Igreja, apesar de 

tudo ter sua função indispensável". 53 O mistério dinâmico que o Cristianismo tem a 

propor é de solidariedade e comunhão.  Essa é a maior contribuição que a proposta 

cristã pode dar hoje, em um mundo sedento de escuta e de relações verdadeiras e 

profundas.  

 

                                                           
51 Pierre Bouretz, op. cit., , p 20 
52 Leonardo Boff , Cristianismo, op. cit., p 11 
53 Queiruga, http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/569302-somos-os-ultimos-cristaos-pre-
modernos acesso em 5/3/2018 
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The World Forum on Theology and Liberation (WFTL) develops concept and 

understanding from the critically reflected practices of the social and religious actors 

that inhabit the World Social Forum (WSF). Informed by the theoretical frameworks 

of liberation theology, the WFTL seeks to both support in theological terms the 

processes of the contemporary global justice movement3 and contribute to the values, 

goals, and vision of the WSF. The WFTL was born at the core of the WSF as a space 

for theological reflection on the transformative practices of the global justice 

movement that provides the social base of the WSF. A shared premise among 

liberation theologians is that production of theological knowledge aims at supporting 

practices of constructive transformation for advancing just social systems and 

relationships. Critically aware of the demands of social justice inherent to faith-based 

visions of humanity and world, practitioners of this theology seek to both provide a 

religious response and add a contribution to social processes that intend a radical 

change of social injustice and dehumanization through constructive transformation. 

The intervention of religious actors in those processes bring to light how one’s resolve 

to build a world fashioned by justice and peace, properly emulates the very being of 

                                                           
1 Publicado previamente en; Religion, Human Dignity and Liberation. Editado por Gerald 
M. Boodoo, 281-302. São Leopoldo, Brazil: Editora Oikos y World Forum on Theology and 
Liberation, 2016. 
2 María Pilar Aquino, S.T.D. is a professor emerita of Theology and Religious Studies at the University 
of San Diego. Her primary areas of teaching and research are liberation theologies, feminist theologies, 
and social ethics, with special interests in intercultural approaches and religious peacebuilding studies. 
Aquino has served as the first woman president of the Academy of Catholic Hispanic Theologians of 
the United States, of which she is also a co-founder, and as the first Latin American woman president 
of the Catholic Theological Society of America. Currently, she serves on both national and 
international editorial boards of theological journals, and as a member of the international advisory 
committee of the World Forum on Theology and Liberation. She is internationally renowned for her 
pioneering work in Latin American and U.S. Latina feminist theologies of liberation. Her publications 
include Our Cry for Life. Feminist Theology from Latin America (1993), Teología Feminista 
Latinoamericana (1998, with Elsa Tamez), A Reader in Latina Feminist Theology. Religion and 
Justice (2002, with Daisy L. Machado and Jeanette Rodriguez), and Feminist Intercultural Theology: 
Latina Explorations for a Just World (2007, with Maria Jose Rosado-Nunes). This description has 
been lightly updated from the original publication.  
3 For a definition of the term “global justice movement,” see Valentine M. Moghadam, Globalization 
and Social Movements: Islamism, Feminism, and the Global Justice Movement, Second edition 
(Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2013), 171. 
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God as a God of life, justice, freedom, and liberation. Theological reflection grounded 

on the practices of the global justice movement, within which religious actors actively 

participate, produces ways of understanding infused by a deep hope in humanity and 

a deep trust in God’s promises. Despair, powerlessness, hopelessness, futility, or even 

cynicism are human emotions no longer substantiated as motives for doing nothing 

regarding the demands of transformation in the interest of actualizing a desired, just 

and joyful fate of the world and humanity. Intervention for the advancement of 

human dignity, human rights, sustainable communities, social justice, and solidarity 

undertaken by a pluralism of social and religious actors is taking place around the 

world, and this is a powerful reason for hope. 

The very existence of the WSF in a context where unjust societal systems 

obliterate the hopes of the excluded humanity for dignity and justice is, in itself a 

statement of hope. In this context, where the global capitalist markets have 

configured “a society that admits no alternatives,”4 or “a society that, in the name of 

the totalizing market, declares that no alternatives exist,”5 as described by Franz 

Hinkelammert, hope becomes more important than ever. Manifestations of solidarity 

for constructive transformation produce hope as they disclose a deeper meaning of 

human existence. When a myriad of social and religious actors declares by thought 

and action that “another world is possible,” this declaration becomes the organizing 

platform of lived experiences open to meet the novelties that the world delivers in the 

form of hopeful alternatives. It also reveals that hope is not a chimera produced by 

deceived minds but the certainty that historical realities have still more to give of 

themselves, and that humanity has still to unfold fully its potentialities. The collective 

search for alternatives, as embodied by the WSF, generates a different mode of 

thinking and acting as one that consciously enacts liberty of choice about the best 

routes conducive to one’s human flourishing in environments where the community 

and creation also flourish. For involved actors motivated by religious faith, hope 

displays credibility precisely in the very process of shaping alternatives for better 

conditions of life for all. By the historical determination of God’s revelation, that 

process becomes the revelatory site of God’s living presence in the world.  

From the Christian tradition, hope in a renewed humanity and creation, as 

                                                           
4 Franz J. Hinkelammert, Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión (San José, Costa Rica: 
Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1995), 7, 199. 
5 Franz J. Hinkelammert, “¿Capitalismo sin Alternativas? Sobre la sociedad que sostiene que no hay 
alternativa para ella,” Departamento Ecuménico de Investigaciones, Revista Pasos 37 (1991): 15. My 
translation from Spanish.  
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inaugurated by life, death, and glorious resurrection of Jesus Christ, is a religious 

conviction that motivates work for social change, sustains solidarity in the struggles 

for justice, and provides fortitude in the face of adversity. As condensed in the motto 

Aanother world is possible,” the commitment of social and religious actors to building 

just social systems and relationships, communicates to the world that the current 

circumstances of global social injustice are incompatible with God’s purpose for the 

world and humanity. In their search for alternatives to the current unjust societal 

setting created by neoliberal capitalist globalization, the intervention of social and 

religious actors for constructive transformation is today the most proper way to show 

concern for the fate of the world. The purpose of this writing is to acknowledge and 

honor the contribution of the World Forum on Theology and Liberation to those 

initiatives encompassed by the WSF. In the first section, I address a theological 

approach to justice, taking work for justice as the primary way to disclose faithfulness 

to God. In the second section, I discuss the contribution of the WFTL to the processes 

taking place in the WSF in terms of a theological epistemology, and suggest some of 

its features within a conceptual framework of liberation. In the third and last part, by 

presenting an understanding of gratitude, I simply wish to show deep appreciation 

for the mere existence of the WFTL, which makes possible a space for the 

contribution of diverse theologies to the fashioning of alternatives for justice and 

liberation in a world context that denies alternatives. 

 

On Justice 

 

From a theological perspective, because justice belongs to the very being of 

God, it emanates from God to fashion both human relationships and the morality of 

the social order. Palestinian liberation theologian Naim Stifan Ateek speaks about 

justice as the most basic cornerstone for life in one’s community, nation, and the 

world: “Justice remains foundational to faith not only for Judaism and Christianity, 

but equally in Islam. It is foundational for every religion because just relationships 

among people are the fruit of one’s faith in God. Theologically speaking, no god is 

worthy of the name if justice is not emphasized as basic for that faith tradition.”6 

More than an individual option, an illusionary virtue, or an abstract notion, justice is 

                                                           
6 Naim Stifan Ateek, A Palestinian Christian Cry for Reconciliation, Third printing (Maryknoll, N.Y.: 
Orbis Books, 2010), 16.  
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understood theologically as a life giving reality, as an envisioned and desired world 

that both sustains the flourishing of humans and creation, and actualizes the very 

being of God as a God of life and liberation. The practice of justice belongs to the core 

of religions as a way of being in the world to enable the wholeness and well- being of 

all. In the words of his Holiness the Dalai Lama, “religions have the potential to 

strengthen human values and to develop general harmony”7 as they foster 

compassion, forgiveness, self-discipline, solidarity, generosity, and peace. While the 

Jewish tradition asserts that justice belongs to the nature of God and provides the 

grounds of creation, the Christian tradition affirms justice as constitutive of the 

Gospel’s message. For Christians, according to Third World theologies, participation 

in God’s creative plan entails commitment to “the struggle of the poor and oppressed 

against all forms of injustice and domination.” It also includes “to denounce the 

causes of the dehumanization of our people and to fight against the systems that 

shorten and extinguish the lives of so many.”8 From the Islamic tradition, justice 

comes from Allah the Creator of Life to embrace all dimensions of life and all aspects 

of human activity, and provides the grounds of both mercy and shared responsibility 

among humans for creation. Liberation scholar Asghar Ali Engineer has asserted that 

Qur’anic sacred texts and traditions stress justice in comprehensive and rigorous 

ways as a stable foundation for peace to ensure human progress.9 In the Hindu 

tradition, as explained by Stella Baltazar, the cause of justice runs across sacred texts 

telling of “the powerful intervention of God whenever dharma (social justice) declines 

and adharma (social injustice) reigns,” “God is part of peoples struggle for 

establishing a just social order as is evident in the Bhagavad Gita of Mahabharata.”10 

Also, as exemplified by Mahatma Gandhi, social justice is both a truthful cause and a 

societal program to be pursued by means of the transformative power of satyagraha 

(truth force) and ahimsa (a definite resolve not to hurt a living being).11 A religious 

                                                           
7 His Holiness the Dalai Lama, “Non-Violence: The Appropriate and Effective Response to Human 
Conflicts,” in Reconciliation in a World of Conflicts, ed. Luiz Carlos Susin and María Pilar Aquino 
(London: SCM Press, 2003), 53. 
8 Final Statement, “The Irruption of the Third World: Challenge to Theology. Final Statement of the 
Fifth EATWOT Conference, New Delhi, August 17-29, 1981,” in Irruption of the Third World. 
Challenge to Theology, ed. Virginia Fabella and Sergio Torres (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1983), 
199, 203.  
9 Asghar Ali Engineer, Islam in Contemporary World (New Delhi: New Dawn Press, 2007), 3. 
10 Stella Baltazar, “Justice: Impetus of the New Social Order,” in Third World Theologies in Dialogue. 
Essays in Memory of D.M. Amalorpavadass, ed. J. Russell Chandran (Bangalore, India: Ecumenical 
Association of Third World Theologians, 1991), 97, 107. 
11 Joan V. Bondurant, Conquest of Violence. The Gandhian Philosophy of Conflict, New Revised 
Edition (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988), 17, 111, 190. 



                                                                                                       María Pliar Aquuino | 377 

 

understanding of justice supports people’s mobilization against social injustice 

because unjust societal structures are incompatible with God’s purpose for humanity 

and creation. 

Religious systems, while diverse in origin, symbolism, and world-view, they all 

share the assertion of justice as a universal value. According to S. Baltazar, “religion 

in its founding experience has been the seed-bed of justice. The emergence of justice 

has its roots deeply embedded in religious experience. God has been the champion of 

justice. Invariably this has been the founding experience of all religions.”12 For faith-

based actors, conduct and behavior are the primary way to disclose justice as 

manifestation of faithfulness to God. Within a religious worldview, people of all 

cultures must develop and thrive in consistency with their intrinsic dignity as created 

in God’s image and likeness. The presence and action of God are tangible there where 

humanity and the world flourish in justice and peace. According to Lisa Schirch, an 

expert in peacebuilding from the Mennonite tradition, “justice exists when people are 

able to participate in shaping their environment so that they can meet their needs. 

Justice exists when people respect human rights of others, and when there are 

processes in place for holding people who violate the rights of others accountable to 

their victims and to that wider community.”13 Religious actors committed to justice 

understand that, from one’s context and social location, the principles of cooperation, 

solidarity, and interdependence must characterize our common initiatives. The 

uniting factor of such initiatives is the pursuit of justice because, as noted by Baltazar, 

“justice is a creative calling to be accomplished by people as a community in their 

desire to become human.”14 Today’s global context of struggle for human dignity and 

social justice exposes that, as an ethical and religious imperative, work for justice 

appeals to all people, religious and nonreligious who both commit themselves to 

social change and embrace shared convictions in the process of building a different 

world. This type of work, both accepts religious pluralism within a multiplicity of 

actors and asserts a shared articulation of visions, values, goals for transformative 

thought and practice. 

While the social movements and organizations display pluralism, they all share 

the pursuit of justice and peace in the interest of enhancing our living together in this 

                                                           
12 Baltazar, “Justice: Impetus of the New Social Order,” 97. 
13 Lisa Schrich, Strategic Peacebuilding. A Vision and Framework for Peace with Justice, The Little 
Books of Justice & Peacebuilding (Intercourse, PA: Good Books, 2004), 16. 
14 Baltazar, “Justice: Impetus of the New Social Order,” 107. 
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world. Certainly, the involvement of religious actors in this pursuit is a powerful 

reason for hope. Possibly, the best illustration of such pluralism and involvement is 

provided by the impressive booklet for the WSF activities, titled “World Social 

Forum. Program FSM (Foro Social Mundial) 2015. Rights-Dignity. Another World is 

Possible,”15 which is published in four languages (Arabic, French, English, and 

Spanish). Every registered participant at the Forum receives this booklet as a guide to 

the more than 350 activities that take place during the Forum, offered collectively by 

approximately 5000 organizations from 170 countries.16 Having in common the 

aspiration and struggle for justice, a pluralism of social and religious actors mobilize 

at different levels of society; for example, internationally (The Global Campaign to 

Return to Palestine), regionally (European Coordination of Committees and 

Associations for Palestine ECCP), nationally (U.S. Campaign to End the Israeli 

Occupation), and locally (Annajadh Palestinian Women’s Development Society). The 

activities and work of the World Forum on Theology and Liberation takes place in 

this context. The global justice movement gathered at the WSF becomes the space 

and source for theological work committed to transformative praxis for liberation. 

From this perspective, members of the WFTL share theological reflection on the 

challenges and developments of the WSF striving at encouraging the wider society 

and religion to continue reconstruction of unjust relationships and societal systems. 

For the WFTL, this activity demands a critical appreciation of past insight and 

experience, systemic analysis of the present, and a creative course of action into the 

future. It also demands a different spirituality.  

Luiz Carlos Susin, a co-founder and General Secretary of the WFTL, asserts 

that the current times of transformation demand an “ardent spirituality” that “can 

only be revolutionary: the mystic and the prophet require each other.”17 The WFTL 

encourages one to understand that ultimately, thought and practice for liberation are 

more than a moral imperative or a strategy. They are the expression of a spirituality 

lived with a prophetic sense as a way to correspond to God’s gift of grace and hope. In 

today’s world, a spirituality that sustains action for constructive change is necessarily 

prophetic. From the Christian perspective, clearly and directly, one can speak of a 
                                                           
15 World Social Forum, Program FSM (Foro Social Mundial) 2015. Rights-Dignity. Another World is 
Possible, Booklet on the World Social Forum, Campus Farhat Hached El Manar, Tunis, 24-28 March 
2015. Parenthesis in this title are mine. 
16 For these numbers see, World Social Forum, Program FSM 2015, 1-2.  
17 Luiz Carlos Susin, “Introductory Remarks and Welcome,” in Spirituality for Another Possible 
World, ed. Mary N. Getui, Luiz Carlos Susin, and Beatrice W. Churu (Nairobi: Twaweza 
Communications Ltd and World Forum on Theology and Liberation, 2008), 14. 
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revolutionary spirituality because it seeks to effect the radical conversion of peoples’ 

consciences, values, hearts, and behaviors. This type of spirituality is relevant 

particularly in contexts where society and religion attempt to close the space for 

prophecy, hide the martyrs, bury the struggles of people for justice and human rights, 

and deny the claims of radical transformation for the flourishing of all humans and 

creation. Cultivating a revolutionary spirituality is necessary for the continual 

vitalization of one’s prophetic commitment to transformative praxis for justice and 

liberation. Lived within ever changing historical realities, a revolutionary spirituality 

keeps one focused on the process of historicizing theological concepts and religious 

meanings. That is why this is a spirituality that remains deeply prophetic in the sense 

that propheticism is, as understood here along with Ignacio Ellacuría, a “critical 

contrasting of the proclamation of the fullness of the Reign of God with a specific 

historical situation.”18 Action for justice that operates by the impulse of a 

revolutionary spirituality becomes a prophetic response to historical realities that 

inhibit the actualization of God’s purpose for the world. Propheticism, in this light, 

belongs to a religious understanding of justice as the practice that enables the 

connection of historical reality and a faith-based vision of a just world, which 

Christians recognize as the Reign of God.19 The highly interreligious arena configured 

by the WSF, provides the WFTL with opportunities to develop prophetic theologies 

and spiritualities that affirm the commonality of justice, while religious actors 

actively seek mediations for historization according to the demands of one’s own 

context. 

 

On the WFTL: A Framework of Theological Epistemology 

 

Theologians associated to the dynamics of the WSF infuse one’s practice with 

the shared hope that “another world is possible.” This is a hope sustained by the 

struggles of the global social movements for justice and liberation where, as we 

believe, the presence and action of God is present today. The interaction of the WFTL 

with those movements is experientially lived and analytically processed with a 

deliberate openness to dialogue for mutual understanding and the enrichment of all 

                                                           
18 Ignacio Ellacuría, S.J., “Utopia and Propheticism from Latin America. A Concrete Essay in Historical 
Soteriology,” in A Grammar of Justice. The Legacy of Ignacio Ellacuría, ed. J. Matthew Ashley, Kevin 
F. Burke, S.J., and Rodolfo Cardenal, S.J. (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2014), 11.  
19 On this issue, see the powerful work by Kevin F. Burke, S.J., The Ground Beneath the Cross. The 
Theology of Ignacio Ellacuría (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2000), 132. 
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in the midst of pluralism and diversity. As affirmed decades ago by the Ecumenical 

Association of Third World Theologians (EATWOT), “dialogue is both a source and a 

method of theology.”20 Predisposition to dialogue allows the WFTL not only to reach 

out to liberation movements and organizations but also to participate with them in 

lively deliberations about our common tasks, challenges, and concerns. The profile of 

the WFTL is clear about its focus on dialogue for the production of theological 

reflection that motivates and fosters transformative practices in society for building 

in solidarity a new world.21 The proactive intervention of the WFTL within the WSF 

represents an invaluable opportunity for theologians to expand contacts and 

strengthen relationships with the social and religious actors who populate the global 

justice movement, so that we can learn from them while also contribute to them our 

values, analyses, and commitment. Lasting friendships linked by compatibility of 

ethical-political interests and goals have been forged in this process.22 This 

intervention also discloses features of the theological epistemology supported by the 

WFTL. 

As a social and intellectual site of cosmopolitan scope, the WSF brings together 

a multitude of actors and their plural epistemologies which, confronting the 

challenges of fragmentation and relativism, they seek coordination with other 

epistemologies for the purpose of shifting from a position of systemic subordination 

to another of socio-political intervention focused on the construction of alternatives 

for social transformation. In his influential work Epistemologies of the South,23 

Boaventura de Sousa Santos, a sociologist of liberation and a long-time participant in 

the WSF, coined the term “ecologies of knowledges”24 to name this concurrence of 

epistemological pluralism in the WSF. In his critical theorizing of the nature and 

                                                           
20 Ecumenical Association of Third World Theologians, “Final Document. Commonalities, 
Divergences, and Cross-fertilization Among Third World Theologies,” in Third World Theologies. 
Commonalities & Divergences, ed. K.C. Abraham (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1990), 199.  
21 See on this, “Quem Somos. Perfil do FMTL (About Us. Profile of the WFTL),” World Forum on 
Theology and Liberation, accessed August 6, 2015, http://wftlofficial.org/quem-somos.html. 
22 Personally, sustained interaction with Muslim friends from Tunisia who have strongly supported the 
activities of the WFTL has enriched significantly my social and religious concerns. They have 
broadened my sensitivity to Islamic culture and religion by exposing me to both their daily life and 
constructive activism in civil society. I want to acknowledge Mrs. Layla Ayari for her contribution to 
the logistics of the WFTL in Tunis, as well as Eryj Ben Sassy, Inès El Hassoumi, and Iness Ben Ali, for 
their friendship and solidarity. They all have shown themselves to be magnificent ambassadors of 
Tunisian hospitality. 
23 Boaventura de Sousa Santos, Epistemologies of the South. Justice Against Epistemicide (Boulder, 
CO: Paradigm Publishers, 2014). 
24 Sousa Santos, Epistemologies of the South, 188-211. 
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processes of the WSF, Sousa Santos proposes that “intercultural translation”25 is 

necessary for enabling the ecologies of knowledges to reach mutual intelligibility, 

cultural understanding, and intercommunication, in such a way that one departs 

from the illusory pretension of one’s cultural privilege or superiority. It also allows 

one to depart from the endless—and ultimately useless in socio-political terms—

debates about identity politics and the politics of cultural representation. For him, 

intercultural translation entails a collective and a political work aimed at clarifying 

“what unites and separates different social groups or movements and practices so as 

to ascertain the possibilities and limits of articulation and aggregation among them.” 

This is a work that involves linguistic, nonlinguistic, and paralinguistic forms of 

communication enacted by social actors interested in strengthening alliances for 

fighting together “in different cultural contexts, against capitalism, colonialism, and 

patriarchy and for social justice, human dignity, or human decency.”26 In the work of 

Sousa Santos, while intercultural translation is at the roots of the ecologies of 

knowledges, both constitute the basis of the Epistemologies of the South.27  

In the context of the WSF, knowledge production occurs from the ground of 

social practices that intersect with one another on diverse sites of struggle against 

systemic violence and dehumanization. Critical analysis and theoretical approaches 

take place in a setting of attentive listening and reflective speech, where the actors 

involved in the dialogue disclose through constructive engagement the commitment 

to overcome prejudices, along with the expectation of increasing knowledge about our 

lived realities around the globe. The desire of articulating together proposals for 

building an alternative political culture and religion from the perspective of liberation 

runs across the different exchanges. In the actual event of the WSF, members of the 

WFTL constantly meet a great diversity of people from many nationalities, languages, 

cultures and religions, during both the working sessions of the WFTL and the many 

interactions that take place on the streets, tents, and open camps.28 This 

environment, even taking into account the dilemmas noted by J.M. Conway regarding 

the WSF as a “conflictual work in progress” and its unresolved “epistemic 

                                                           
25 Sousa Santos, 212-235.  
26 Souza Santos, 222, 212. 
27 Souza Santos, 188. 
28 The daily reports of the WFTL activities at the WSF expose the richness of these interactions. See, 
for example, “Atividades do Fórum Mundial de Teologia e Libertação no Fórum Social Mundial, Março 
24-28, 2015 - Túnis, Tunísia: Relatório,” World Forum on Theology and Liberation, accessed 11 
August 2015, http://www.wftlofficial.org/. 
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hierarchies,”29 facilitates for theologians new ways of thinking and knowing that arise 

from the action of constructive intervention. 

For the WFTL, knowledge production in this environment is attentive to three 

issues. First, as a major contributor to the conceptualization of the WFTL’s 

theoretical body, L.C. Susin calls everyone to keep critical thought regarding one’s 

interpretation of religious traditions, beliefs, and practices. According to him, religion 

continues to be a two-edge sword because in today’s world “characterized by the 

global village and religious pluralism, religious traditions can become a starting point 

for peace or war, for dialog and acceptance or intolerance and hostility.” Therefore, it 

would be incorrect per-se to presume that “every religion, every religious practice is 

good, fair and holy.”30 Second, the action of critical reflection and analytical 

conceptualization on religious practices—or, on any human practice for that matter—

goes beyond mere theoretical reasoning to involve emotions. For the WFTL, 

awareness of emotions enhances one’s capacity for overcoming indifference to the 

aspirations and grievances of others, and for devising means to access more 

effectively intelligibility and understanding in communication. As a form of 

intervention within a site of epistemic and activist pluralism, accomplishing a 

meaningful theological contribution to shared alternatives is demanding. V.M. 

Moghadam notes that “constituting, sustaining, or participating in global social 

movements is a difficult enterprise” as it involves navigating grievances and 

identities, “and creating meaning, forging alliances, building coalitions, and 

maintaining institutions.”31 This is not easy. On his part, Sousa Santos also notes the 

importance of emotions for creating nonhierarchical communication and achieving 

shared meanings, as “sharing meanings involves also sharing passions, feelings, and 

emotions.”32 For a theological epistemology committed to liberation, this sensitivity 

to emotions and feelings finds enrichment in the religious traditions of the world that 

have provided meaning to terms that connect the act of knowing to praxis and 

emotions, such as solidarity, compassion, mercy, hospitality, gratefulness, and 

related terms. Third, as localized in time and space within the WSF, the criteria to 

assess the credibility and effectiveness of the WFTL’s theological contribution derives 

from the interests and goals it seeks to serve, as presented in The Charter of 

                                                           
29 See more on this, in Janet M. Conway, Edges of Global Justice. The World Social Forum and its 
‘Others’ (New York: Routledge, 2013), 21, 31.  
30 Susin, “Introductory Remarks and Welcome,” 12. 
31 Moghadam, Globalization and Social Movements, 207. 
32 Sousa Santos, Epistemologies of the South, 216. 
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Principles of the WFTL. A criterion indicative of this reads: “The WFTL stimulates 

knowledge and mutual recognition among the plurality of knowledges, which 

collaborate and promote the capacity of non-violent resistance to the dehumanizing 

processes afflicting the world and to institutionalized violence. It strengthens 

initiatives and practices of liberation developing around the world today.”33 

This criterion takes into consideration the capacity and strategies of WFTL to 

influence the world of the epistemologies of the South in terms of strengthening 

shared objectives of epistemic and social emancipation. For meaningful connections 

and interactions with the WSF, the contribution of the WFTL includes infusing its 

knowledge production with the emancipatory traditions of the religions of the world. 

A theological contribution of value to the WSF is that of collaboration with the global 

justice movement in terms of advancing critical thought on alternatives for 

actualizing the vision of another possible world. In convergence with the WSF, this 

criterion for assessment gives primacy to intervention—a religiously informed, 

ethical-political intervention—to motivate in religious terms personal and systemic 

change. Consideration of the function of religions in the processes associated to the 

WSF is crucial because religions, whether one likes it or not, belong to the set of social 

forces that move historical processes in a given direction.     

Religions and theologies that serve the interests of the global justice movement 

operate within an epistemological framework of liberation. In my perception, the 

framework of theological epistemology supported by the WFTL displays at least seven 

interdependent features. This is a theological epistemology self-aware of its ethical-

political dimensions as it affirms the no-neutrality of theological construction, the 

interaction of theory and practice (praxis), and the imperative of intervention in the 

modeling of alternatives to an unjust world with faith-based commitments, critical 

reflection, and theological elaboration in the interest of justice, human dignity, and 

solidarity. In my approach, a brief description of that theological epistemological 

framework includes: 

 

Liberation  

 

The Charter of Principles of the WFTL is the formal document that describes 

                                                           
33 World Forum on Theology and Liberation, “Charter of Principles of the World Forum on Theology 
and Liberation,” n. 8, but see also n. 10, Accessed August 8, 2015, http://wftlofficial.org/quem-
somos.html. 
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the clauses consciously adopted by its members as the directive code of thought and 

action. This Charter constitutes an explicit agreement regarding the identity, purpose, 

functions, and organization of the Forum. As a shared point of departure for the 

diverse theologies that come together in the WFTL, is the relationship of “theology” 

and “liberation,” which refers to theological approaches influenced by Liberation 

Theology.34 As explained by L.C. Susin, the WFTL does not propose to be a “thematic 

congress,”35 or an organization representing “Liberation Theology” in any contextual 

modality. The purpose of the WFTL is not the creation of a totalizing theoretical 

system, as is so common in the context of hegemonic Western European academy. 

Rather, in connection to the WSF, the WFTL is an open space for the concurrence of 

contemporary theologies from diverse religious traditions that commit themselves to 

“theological reflection on alternatives and possibilities in the world.”36 This 

theological reflection engages in analysis of systems of domination, violence, and 

dehumanization in light of religious resources in view of clarifying ways for 

transformative practices. The WFTL affirms commitment to justice and the option for 

poor and the marginalized as base principles of its theological epistemology. The 

diverse theological approaches present at the WFTL share these principles as 

constitutive of their process of knowing. The most characteristic hermeneutical 

principle of the WFTL, which provides theoretical coherence, methodological focus, 

and thematic consistency, is liberation. 

 

Hospitality  

 

For the development of theological knowledge from the perspective of 

liberation, hospitality appears to be central particularly in contexts of social, cultural, 

and religious pluralism. An emotional predisposition to, and a cognitive sense of 

hospitality are necessary components for theological practices guided by a “dialogical 

principle,”37 as proposed by the WFTL. Although understandings of hospitality may 

include taking it as a virtue, or as a quality of the human, its relevance for theology is 

that hospitality has to do primarily with relationships characterized by friendship, 
                                                           
34 World Forum on Theology and Liberation, “Charter of Principles,” n. 1. 
35 Luiz Carlos Susin, “FTML: O desafio do pluralismo religioso. Entrevista especial com Luiz Carlos 
Susin,” by Instituto Humanitas Unisinos On-line, Revista do Instituto Humanitas Unisinos, IHU On-
line, accessed 8 August 2015, http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/40562-ftml. My translation 
from Portuguese to English. 
36 World Forum on Theology and Liberation, “Charter of Principles,” n. 8. 
37 World Forum on Theology and Liberation, n. 5. 
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care, graciousness, compassion, and welcoming of neighbors or strangers. The 

religions of the world value and promote this type of relationships, as opposed to 

relationships characterized by dominance, arrogance, and violence. Hospitality is 

relevant for theological construction because its enactment emulates the relationship 

of God to the human, receiving everyone into God’s own company for the fullness of 

life. According to Juan José Tamayo, “hospitality, which is a principle of humanism 

and a fundamental rule of humanization, becomes an ethical principle of religions.”38 

The WFTL has made an explicit commitment to fostering hospitality in its interaction 

with theological pluralism and with the societies and cultures in which the WSF takes 

place. This is crucial not only for strengthening relationships of care but also for 

overcoming together relationships of hostility, resentment, violence, and hate.  

 

Pluralism  

 

The variety and complexity of the ecologies of knowledges that converge 

within the space of the WSF have configured a new intellectual terrain marked by 

pluralism. In this setting, the theological epistemology adopted by the WFTL clearly 

rejects modes of knowing that serve the interests of ideological totalitarianism and 

cognitive imperialism. This feature is, in fact, consistent with the political culture of 

inclusiveness generated by the WSF by which, in the words of Sousa Santos, 

interaction “privileges commonalities to the detriment of differences and fosters 

common action even in the presence of deep ideological differences, once the 

objectives are limited, well defined, and adopted by consensus.”39 Such an approach 

to pluralism does not mean the absence of conflict. What it simply means is that 

conflict, understood as a dynamic constitutive of life and creation, presents 

opportunities of intervention for transformation. As such, rather than denial, 

pluralism challenges everyone to embrace conflict creatively. According to experts in 

the field of conflict transformation studies,40 conflict has the potential of becoming 

                                                           
38 Juan José Tamayo, “Los bienes de la Tierra y de la Humanidad en la Perspectiva de las Religiones,” 
in Towards a Work Agenda for Planetary Theology/Hacia una Agenda de Trabajo para una 
Teología Planetaria, ed. International Theological Commission of the Ecumenical Association of Third 
World Theologians and World Forum on Theology and Liberation, Multilingual Issue, New Series of 
Voices, vol. XXXV, n. 2012/3-4 (2012): 73. My translation from Spanish to English. 
39 Sousa Santos, Epistemologies of the South, 43. 
40 See, for example, John Paul Lederach, Building Peace. Sustainable Reconciliation in Divided 
Societies (Washington, D.C.: United States Institute of Peace, 1997); Louis Kriesberg, Constructive 
Conflicts. From Escalation to Resolution, Second edition (Lanham, M.D.: Rowman & Littlefield 
Publishers, 2003). 
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destructive when two or more individuals or groups act on the belief that their values, 

interests, or goals are incompatible. They see each other as adversaries, or as 

competing actors who may resort to violent means to reach one’s own ends. 

Presumably, the global social movements that gather within the space of the WSF 

reject such type of interaction. 

The undisputed realities of social, cultural, and religious pluralism have 

presented opportunities for constructive theological reflection. Working together with 

the WFTL, the Theological Commission of EATWOT has made significant 

developments in this regard by sponsoring a project named “Along the Many Paths of 

God.” Coordinated by José María Vigil, Luiza Tomita, and Marcelo Barros, this 

Commission has produced a series of books41 focused on the intersection and cross-

fertilization of liberation theology and a theology of religious pluralism. This 

initiative, in the words of J.M. Vigil, has resulted in the emergence of a “theology of 

liberating religious pluralism,”42 which is a new theological paradigm that opens new 

paths for the future of theology. Speaking about the context of the WSF/WFTL, Vigil 

considers that, because oppressed peoples belong to many religions, the liberating 

spiritual traditions of religions may contribute more effectively to the transformative 

struggles of the oppressed when religions work in integrated and coordinated ways.43 

Interreligious dialogue for the constructive transformation of the world is the best 

service that religions can offer today. 

 

Interreligious dialogue  

 

In response to violent conflict situations that have emerged in the 

contemporary world, diplomats and policy makers—largely based in the U.S. —have 

promoted interreligious dialogue as a strategy to manage, reduce, dissolve, or prevent 

those conflicts, particularly when religious beliefs appear to motivate or instigate 

                                                           
41 For interested readers, the five books that compose the Series “Along the Many Paths of God” were 
published in various languages, including Spanish, English, Portuguese, German, and Italian. Some of 
these books are available to download from the “Tiempo Axial” web site, at 
http://tiempoaxial.org/AlongTheManyPaths/. 
42 José María Vigil, “Epilogue. Pluralistic Theology: Data, Tasks, Spirituality,” in Intercontinental 
Liberation Theology of Religious Pluralism, ed., José María Vigil, Luiza Tomita, and Marcelo Barros 
(Digital edition: Ecumenical Association of Third World Theologians, 2010), 240, 241, accessed 10 
August 2015, http://tiempoaxial.org/AlongTheManyPaths/. 
43 José María Vigil, “Many Poor People, Many Religions. Option for the Poor, a Privileged Place for 
Dialogue Among Religions,” in Along the Many Paths of God, ed. Jose María Vigil, Luiza Tomita, and 
Marcelo Barros (Munster: Lit Verlag, 2008), 107. 
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them. They have been supported by both, scholars of the social and political sciences 

and religious leaders of affected communities, in the conceptual development and 

strategic application of interreligious or interfaith dialogue.44 Although I am reluctant 

to include a long quotation, this time it is worth doing it because D. Johnston 

eloquently illustrates the centrality of religion for the U.S. foreign policy. In his view, 

religion is a “defining element of national security,” and explains that: 

 

In all likelihood, religion’s importance will only continue to increase in response 
to the perceived threat to traditional values posed by economic globalization and 
the uncertainties stemming from rapid technological change. To undervalue these 
realities in the formulation of U.S. foreign policy is to tempt the gods, so to speak. 
Past reluctance to consider religious factors has not been without its costs. The 
U.S. failures in Iran, Lebanon, and even Vietnam were due, at least in part, to the 
fact that policymakers simply did not fully understand or respond effectively to 
the religious dynamics of the situation… 
Without the earlier bipolar confrontation of the Cold War to suppress historic 
religious antagonisms, religion has become too critical to vital Western interests 
to permit its continued marginalization in the policymaker’s calculus. In an age of 
economic interdependency, high-tech weaponry, and international terrorism, 
foreign policy practitioners can no longer afford to treat the religious dimension 
as a geopolitical orphan. The consequences of the West’s longstanding inability to 
deal with religious differences and demagogues who manipulate religion for their 
own purposes will only grow more serious with the passage of time.45   

 
 

I am bringing this issue to the attention theologians who embrace the 

epistemology and hermeneutics of liberation because, in my perception, initiatives for 

the development of interreligious dialogue from our context often miss the fact that 

conceptualizations and practices of interreligious dialogue from the stand-point of 

hegemonic politics, have been around for many years. In my opinion, these 

approaches lack of critical systemic analysis, fail to address the underlying causes of 

conflict such as systemic social injustice and exclusion, silence the gains and role of 

the weapons industry in the global conflicts, and mere appeasement in the interest of 

protecting the geopolitical interests of the dominant powers has been the outcome of 

their intervention. Apparently, hegemonic actors have devised and applied interfaith 

dialogue at the expense of global social justice and human dignity for all. 

From the perspective of the epistemologies of the South as adhered by the 

WFTL, an emancipatory epistemology understood as solidarity becomes the most 

                                                           
44 See, for example, Douglas Johnston and Cynthia Sampson, ed., Religion, the Missing Dimension of 
Statecraft (New York: Oxford University Press, 1994); David R. Smock, ed., Interfaith Dialogue and 
Peacebuilding (Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 2002).  
45 Douglas Johnston, “Introduction. Realpolitik Expanded,” in Faith-Based Diplomacy Trumping 
Realpolitik, ed. Douglas Johnston (New York: Oxford University Press, 2008), 4-5. 
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appropriate conceptual frame for any approach to interreligious dialogue. Exposing 

the ambivalence of interreligious dialogue today, the work of theologians in 

interreligious dialogue must also emphasize the practical implications of solidarity in 

terms of contributing together to practices of resistance, transformation, and 

liberation among the many religious traditions. A useful interreligious dialogue for 

sustaining the struggles of the global justice movement must assert a clear purpose, 

along the lines stated by the legendary Brazilian bishop Pedro Casaldáliga. Rather 

than serving the national security interests of the militaristic hegemonic powers, 

Casaldáliga affirms that: “Both as content and as objective, true dialogue among 

religions should focus on the interests of God which are those of humanity itself and 

nature. In the case of humanity, the priority is the large mass of those who are 

impoverished and excluded. In nature, the earth, water and the air are polluted. 

There is the question of justice and ecology, freedom and peace. Life!”46 

 

Intercultural Dialogue  

 

The space created by the WFTL is a conceptual platform for increasing a 

transformative theological and political imagination through intercultural dialogue. 

The embracement of liberation, hospitality, pluralism, and interreligious dialogue 

presuppose a way of thinking that, in the name of alternatives for justice and 

solidarity has moved away from an epistemology of totalizing singularity as 

represented by the current neoliberal globalization ideological model. From the 

perspective of a critical intercultural analysis, Raúl Fornet-Betancourt explains that, 

in its pursuit of homogenizing and synchronizing the world and humanity according 

to the capitalist neoliberal markets, this model pretends to have the “exclusive key for 

the future of humanity.”47 A desired future of justice together, as alternative 

expressive of common vision and purpose from the complex social and cultural 

diversity of the world ceases to exist. Facing this totalitarian ideological model, 

intercultural epistemology and hermeneutics reject, on the one hand, the self-

appropriated monopoly of neoliberalism to configure cultural environments; and 

affirm, on the other, an ethical option for restructuring cultures and human 

                                                           
46 Pedro Casaldáliga, “Foreword,” in Along the Many Paths of God, ed. Jose María Vigil, Luiza Tomita, 
and Marcelo Barros (Munster: Lit Verlag, 2008), 8. 
47 Raúl Fornet-Betancourt, Trasformación Intercultural de la Filosofía: Ejercicios Teóricos y 
Prácticos de la Filosofía Intercultural desde Latinoamérica en el Contexto de la Globalización 
(Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001), 372. My translation from Spanish. 
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relationships according to justice, freedom, respect, and solidarity. As a pioneer of 

intercultural philosophy and theology of liberation, Fornet-Betancourt points out that 

“liberation and interculturality show themselves to be two paradigms complementing 

each other.”48 The WSF generates conditions of possibility for intercultural dialogue 

by making possible a social reality in which a multiplicity of actors from a pluralism 

of cultural environments and worldviews mobilize in the name of “another world is 

possible,” seeking ways to actualize it. In this sense, different from the paralyzing 

ideology of neoliberal globalization, an intercultural epistemology increases not only 

the capacity of persons and communities for interconnection and solidarity, but also 

their determination for revitalizing together cultural and social emancipation. 

Intercultural thought and practice, ultimately, keep fostering in its practitioners an 

“option for hope” because, in the words of Fornet-Betancourt, intercultural dialogue 

proposes to be “an alternative to articulate the concrete hopes of everyone who dare 

to imagine and to rehearse today, another possible worlds.”49 

 

Convivencia50  

 

The interplay of features that I present here as components of the 

epistemological framework distinctive of the WFTL has the purpose of contributing 

to build societies, cultures, and religions based on convivencia. In the context of the 

WFTL, convivencia points out to both, an intellective process lived across pluralism 

and diversity that compels one to appreciate an ethically oriented thought pattern for 

human flourishing, and a set of relationships lived across societal systems for positive 

interactions based on commonly accepted values, such as human dignity, community, 

hospitality, collaboration, gratitude, and solidarity. While ethical values derive from 

human consciousness and wisdom, faith practitioners inform them with the symbols 

and contents of one’s own religious tradition. The spiritual path for faith practitioners 

to do that is also diverse and it may involve drawing knowledge and wisdom from one 

or more religious traditions because not one single tradition possesses the entire key 

to convivencia. Using a poetic-spiritual language, M. Barros expresses a similar idea 

by saying that every spiritual path entails a “journey of love” that invites persons to 

relativize one’s exclusivities; “no one is the owner of life and of the sacred. We can 

                                                           
48 Fornet-Betancourt, Trasformación Intercultural de la Filosofía, 188. My translation from Spanish. 
49 Fornet-Betancourt, Ibid., 209. My translation from Spanish. 
50 From the Spanish language, “convivencia” means in English “living-together.” 
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simply be lovers that place ourselves at its service. There is no property title for the 

divine; access is free for every search that bears fruit in the heart. No mortal can put a 

stop to the strong winds. The mystery is our Peace and the religious paths are our 

parables of love.”51 From a theological point of view, however, such a spiritual path 

demands from everyone thought and practice of peace and justice due to the social 

dimensions of religious faith, which has ethical ramifications for convivencia. For 

faith practitioners, the processes of building convivencia also demand commitment 

to educational endeavors by which everyone gains skills and capacities to address 

conflict situations constructively. In the present times, conscious intervention in the 

struggles for peace, justice, human dignity, and sustainable communities are 

necessary for actualizing a world of convivencia.  

 

Peacebuilding  

 

For the WFTL, theological approaches must constantly intersect with the 

theory and practice of peacebuilding because peace belongs to the core values of 

religions, as well as to the theological frameworks of liberation. The WFTL affirms 

commitment to peacebuilding in both, its thematic axes and its action strategy.52 In 

its work, the WFTL understands that alternatives for a just world entail strategic 

responses to overcome destructive conflict, to reinforce links of solidarity against 

hateful interaction, and to overcome religious intolerance. Envisioning a sustainable 

future of dignity and justice for all demands that religions give an account of why 

religious interventions for peace are necessary and useful in processes of conflict 

transformation. Approaches to peacebuilding allow one to identify new opportunities 

for contributing, from plural religious environments, to mutually shared goals. Social 

and religious dynamics of collaboration not only reject struggles for dominance and 

control as a way of life, but also affirm useful theories and creative practices that 

                                                           
51 Marcelo Barros, “Multiple Belonging: A Pluralism for the Future,” in Intercontinental Liberation 
Theology of Religious Pluralism, ed. José María Vigil, Luiza Tomita, and Marcelo Barros (Digital 
edition: Ecumenical Association of Third World Theologians, 2010), 43, accessed 10 August 2015, 
http://tiempoaxial.org/AlongTheManyPaths/. 
52 Luiz Carlos Susin and Gerald Boodoo, “Proposed Framework and Procedure,” Text in preparation 
for the gathering of the WFTL in Tunis, March 2015, in e-mail message to author, July 7, 2014. On 
approaches to religious peacebuilding, with extensive bibliography, see Katrien Hertog, The Complex 
Reality of Religious Peacebuilding: Conceptual Contributions and Critical Analysis (Lanham, MD: 
Lexington Books, 2010); María Pilar Aquino, “Religious Peacebuilding,” in The Blackwell Companion 
to Religion and Violence, ed. Andrew R. Murphy (Malden: MA: Wiley-Blackwell Publishing, 2011), 
568-593. 
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support the actualization of religious visions, values, and goals based on justice and 

peace. In its action strategy for “peacebuilding and religious solidarity,” the WFTL 

acknowledges that, “peace among peoples also depends on peace among religions and 

their capacity to fertilize and bear fruits of peace with an attitude of respect and 

collaboration. Thence results the sign of the times that appeals to all people who 

profess different religious traditions, interreligious dialogue.”53 Focused on 

transformation for constructive change, a religious peacebuilding framework accepts 

the premise that peacebuilding is not a task conducive to pacification within the 

parameters of the status quo, but rather a dynamic process at multiple levels of 

intervention. Religious institutions cannot alone provide the necessary responses to 

broken communities, but together we may find opportunities to sustain a peaceful 

world. 

 

On Gratitude 

 

During my many years of teaching practice at university level, many times, I 

find myself fighting in the classroom against the monster of hopelessness, and 

sometimes I fight against the monster of cynicism. These monsters inhabit the minds 

of many young students obstructing their capacity of imagination, in such a way that 

they appear to be incapable of envisioning a world different from what they have 

known, particularly if they have been raised with the privileges of affluent neoliberal 

capitalism. While some of my students recognize that they have developed sensitivity 

to the plight of the poor and the marginalized thanks to the teaching and testimony 

they have received from religious teachers of ministers, others express a sense of 

solidarity through their involvement in programs or actions for social justice. Every 

semester, many of my young students appear to have absorbed the ideology of 

historical determinism, by which every effort to change the current neoliberal societal 

system is futile and condemned to fail. I have learned from F. Hinkelammert about 

the necessity of breaking the pervasive theoretical approach that prevents 

imagination and suffocates hope by claiming the victorious path of neoliberal 

capitalist globalization that, by the “compulsive forces of facts,”54 determine that no 

                                                           
53 Susin and Boodoo, “Proposed Framework.” 
54 Franz J. Hinkelammert, “Determinismo y autoconstitución del sujeto: Las leyes que se imponen a 
espaldas de los actores y el orden por el desorden,” Departamento Ecuménico de Investigaciones, 
Revista Pasos 64 (March-April 1996): 20. 
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alternatives exist, other than the global markets. Faced with this picture of things, the 

classroom becomes for me a site of struggle in the name of social justice. The minds 

of my students begin to question deeply such a dominant ideology when they engage 

in exploring the teaching of the religious traditions of the world about peace and 

justice. Many of them reach understanding that “another world is possible,” and that 

resignation or powerlessness are unsustainable. When they embrace the core 

teaching of religions about peace and justice, and when they become aware of its 

social implications, the students seek to increase learning about the myriad of 

contemporary social movements that are, in fact, fashioning alternatives for a 

different world. In this teaching-learning process, the intervention and contributions 

of the WFTL are a strong source of inspiration for me, as they also become a 

motivation for my students to seek practical ways to show their concern for the world. 

As I have experienced it, involvement with the religious traditions that provide 

motivation and support to the struggles of the global justice movement, functions as a 

deterrent of paralyzing monsters. 

On this concern for the world, the legendary Bishop of liberation from the 

Olinda y Recife Diocese in Brazil, Dom Hélder Câmara, writes the following: “I know 

that we have all a world in common, even if you disagree with me and consider me a 

dreamer and a fool.”55 Precisely, while some people would dismiss imagination and 

work for alternatives for today’s world or consider foolish any effort at 

transformation, global practices for justice and solidarity are showing that the 

“status-quo” no-longer stands undisputed. The many religions of the world are 

contributing to make possible thought and action for transformation today. The 

concern for the present and future of the world belongs to everyone, just as nobody 

has the permission to neglect work for justice and peace in the name of religion. Even 

if remotely considered as a “dreamer and a fool,” through his concern for the world, 

with a focus on justice for the impoverished and oppressed humanity, Dom Hélder 

has become an icon of hope, an artificer of justice, and an architect of liberation. 

Honoring the fact that the WSF/WFTL originated in Brazil, I could not avoid the 

thought that his dream of a world of justice and peace continues to be alive today 

through the Forums. Participants in the Forums, myself included, continue to believe 

that another world is possible, whether the presumption of one as being a dreamer 

and a fool holds. In my view, the intersectional dynamics taking place between the 

                                                           
55 Dom Hélder Câmara, Spiral of Violence (London: Sheed and Ward Ltd, 1971), 81. 
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WSF, the WFTL, and one’s own context, elicit sentiments of gratitude for allowing the 

continual renewal of religiously informed visions of justice, as well as a theologically 

motivated commitment to justice for liberation. 

In the Christian tradition, the term “gratitude” occupies a minimal or no place 

at all in dictionaries of theology. Compared with extensive studies on the term 

“grace,” gratitude appears minimized as an emotion or as a simple attitude inherent 

in human existence. Often, the term gratitude appears relegated to, or positioned 

within the arena of spirituality. In this arena, traditional theological interpretation 

has presented gratitude as a particular virtue characteristic of the relationship 

between the individual believer and God.56 This term has a wide semantic field, 

commonly linked to the attitude of gratefulness and to the action of giving thanks. As 

a term, gratitude has its roots in the Latin “gratus” and “gratitude” which serve to 

name appreciation. In biblical Greek, “gratitude” belongs to the family of terms 

associated with the term “χάρις” which serves to name kindness, benevolence, a gift, 

good will, but it also applies to a favorable attitude towards something or someone, to 

grant a grace, or to express goodwill. This term also relates to other terms used for 

expressing thankfulness for blessings or benefits received (εχαριστέω), or for 

expressing appreciation or being thankful (εχάριστoς), or to name a gift given 

freely and generously (χάρισμα). The term gratitude is also related to “εχαριστία” 

(eucharist), which means a ritual action of thanksgiving.57 

Possibly the ritualistic emphasis that Christian theology has given to the terms 

“grace” and “eucharist” has led to decreased attention to the term “gratitude” and to a 

limited interpretation of its meaning. In the Christian theological tradition, God is the 

source of all life and from whom all grace emanates. In its fragile and contingent 

existence, the human person recognizes God’s gift and answers to it through 

thankfulness. This is the response expected by God, so that the person is able to 

remain within the sphere of God’s favor. Thus, God functions as the object of human 

gratitude and as the originating subject of a relationship based on attitudes of 

gratitude and appreciation, a relationship that is renewed through participation in 

eucharistic ritual. This type of understanding gives a disproportionate cultic meaning 

                                                           
56 See, Benjamin Baynham, “Gratitude,” in The New Dictionary of Catholic Spirituality, ed. Michael 
Downey (Collegeville, MN: The Liturgical Press, 1993), 464-465. 
57 This paragraph is based on Johannes P. Louw and Eugene A. Nida, ed., Greek-English Lexicon of the 
New Testament Based on Semantic Domains, vol 1, Second edition (New York: United Bible Societies, 
1989), 229-301, 428-429, 569-570, 749-750; Xavier León-Dufour, Diccionario del Nuevo Testamento 
(Madrid: Ediciones Cristiandad, 1975), 82, 232. 



394 | Cordeiro de Deus: Festschrift  em homenagem a Luiz Carlos Susin 

to gratitude, to the detriment of a dynamic and relational understanding of the 

communication between the person and God. In a ritualistic or cultic understanding, 

gratitude appears to be a commercial transaction of give and receive by which God 

and the faithful establish utilitarian relationships. While the conceptualization of God 

is that of a powerful giver of favors in exchange of gratitude and obedience, the 

human appears as the deliverer of gratitude in exchange for divine favors. The terms 

of this relationship not only seem to be unbalanced but also driven by 

instrumentalism because they demand performance of actions or attitudes to achieve 

an end. A cultic confinement of gratitude, together with its association to obedience 

and submission, and its instrumental use expose major limitations of this theological 

approach. 

As embodied by the WFTL, the global development of theological perspectives 

for liberation as a religious response to the global justice movement, and as a call to 

embrace together work for just social systems and relationships, offer possibilities for 

new interpretations. Gratitude, as I understand it here, adopts an estimative sense 

rather than a liturgical sense. In its estimative sense, gratitude refers to the 

appreciation and benevolent value in itself that a person confers to situations, people, 

events, or things. As a tangible expression in act, gratitude is primarily an attitude of 

appreciation that the person attributes to something or someone in recognition of the 

importance and meaning found for one’s life. In this sense, the understanding of 

gratitude is not in instrumental or utilitarian ways. Gratitude may be motivated by 

experiences of joy, or also by experiences of victory over adversity and misfortune. 

Contemporary approaches in the field of psychological studies58 indicate definitions 

of gratitude as a positive emotional reaction in response to a good or benefit received, 

as well as its understanding as a moral virtue, an attitude, an emotion, a habit, a 

personality trait, a dispositional property, and as a mechanism of response to lived 

experiences. Gratitude emerges in the person—or in a group of persons—as 

affirmative reaction to that, which one has accomplished, or to that which one has 

received, or to that which the person appreciates per se, and it is communicated 

through gratefulness. Those studies also indicate that gratitude often helps to 

                                                           
58 On scientific studies of gratitude as a positive human emotion, see Robert A. Emmons and Michael 
E. McCullough, ed., The Psychology of Gratitude (New York: Oxford University Press, 2004); Randy 
A. Sansone, MD, and Lori A. Sansone, MD, “The Interface Gratitude and Well Being: The Benefits of 
Appreciation,” Psychiatry (Edgemont) 7/11 (2010): 18–22; Robert A. Emmons and Teresa T. Kneezel, 
“Giving Thanks: Spiritual and Religious Correlates of Gratitude,” Journal of Psychology and 
Christianity 24/2 (2005): 140-148. 
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strengthen one’s sense of appreciation, one’s sense of self-esteem, one’s orientation 

towards relatedness, greater awareness of interdependence, and a greater willingness 

to have an intervention for transformation of adverse personal and social 

circumstances. 

In light of this estimative meaning of gratitude, I wish to close my reflections 

by expressing deep gratitude to the WFTL for its decisive and meaningful 

commitment to the theological practices of liberation today. Being motivated by a 

faith-based vision of a world where justice and peace flourish, the Forum remains 

focused on promoting constructive intervention by everyone, clearly refusing cultic 

singularity, submissive thought, and instrumental or utilitarian relationships. Its 

affirmation of liberating religious traditions as immersed in civil society to promote 

human dignity, and to provide support to the struggles for freedom, human rights, 

social justice, and solidarity, highlights the relevance of the WFTL in the 

contemporary processes of social and religious change. The Forum enriches the 

epistemologies of the South, and receives life from them. This fact, in itself, deserves 

immense gratitude. The affirmation of gratitude implies at least three things. First, as 

noted by L.C. Susin, keeping in focus and giving continual attention to “the 

connection of theology with the contexts of liberation that emerge around the planet 

in its diverse regions.”59 Second, the necessity of strengthening a prophetic attitude of 

public denunciation of any societal practice, including those of religion, that 

maintains a world of divided communities, destructive conflict, and violent human 

interaction. Third, the recognition that gratitude as a human quality, as a 

dispositional human characteristic, as a moral virtue, or as a positive emotional 

response, runs across the full spectrum of religious traditions and communities. 

Within the pluralism of religious traditions, gratitude grows there where men and 

women of all cultures share solidarity together. Because the WFTL with its Charter of 

Principles, its epistemological framework of liberation, its thematic axes, and its 

tangible solidarity, promotes theological intervention in the WSF to strengthen vision 

and work for an alternative world of justice, the WFTL in itself generates gratefulness 

and gratitude. 

                                                           
59 Luiz Carlos Susin, “Por quê um Fórum Mundial de Teologia e Libertação?”, Conference Paper 
presented at the World Forum on Theology and Liberation, Dakar, Senegal, 2011. My translation from 
Portuguese to English. 
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Nythamar de Oliveira1 

Introdução 

 

Nada mais apropriado para celebrar os 500 anos da reforma luterana do que 

uma reformulação do espírito calvinista da reforma semper reformanda. Nada mais 

instigante do que retomar o espírito de ousadia reformista para revisitar os erros de 

seus mais cultuados arautos, como o teólogo e pensador francês Jean Calvin.2 Com 

efeito, em muitas das comemorações que assistimos ao longo do ano de 2017 e meses 

seguintes, não foram poupadas as críticas dirigidas ao antissemitismo, 

anticatolicismo e velado dogmatismo de Lutero, Calvino, Zwingli e reformadores do 

século XVI. Muitos desses erros decorrem, decerto, do Zeitgeist desses reformadores, 

que floresceram em um clima intelectual e cultural de grande efervescência e 

marcado por transformações estruturais na geopolítica, economia e cosmovisão 

ocidentais que transcendiam suas reformulações estritamente teológicas. Assim, 

erros do próprio Calvino ou do calvinismo que redundariam, por exemplo, na 

condenação de Servetus à fogueira ou no instrumentalismo simbólico da eucaristia, 

ou ainda, quatro séculos mais tarde, na institucionalização, consolidação e 

desmantelamento do apartheid racial na África do Sul, assim como as inúmeras 

simplificações que erroneamente associam o calvinismo ao espírito do capitalismo –

seja para exaltá-lo, seja para condená-lo de forma panfletária— já foram devidamente 

estudados e explorados em excelentes e reputadas monografias e coletâneas.3 Na sua 

epístola ao Rei François I, o reformador de Genebra chega a asserir em tom profético 

que "não somos nós que semeamos os erros, mas eles mesmos que resistem à virtude 

Deus" (c'est que ce ne sommes-nous pas qui semons les erreurs, ou esmouvons les 

                                                           
1 PUCRS / CNPq 
2 Estaremos usando a grafia portuguesa, originária do latim Calvinus, do nome Jehan Cauvin. 
3 Cf. BACKUS & BENEDICT (Orgs.), Calvin and His Influence; BEEKE, HALL & HAYKIN, Theology 
Made Practical; BIÉLER, La pensée économique. 
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troubles: mais eux-mesmes, qui veulent résister à la vertu de Dieu).4 Do ponto de 

vista doutrinário e apologético, seria simplesmente uma questão de perspectiva, a 

"nossa" (dos calvinistas, que se creem em posse da verdadeira religião cristã) em 

contraposição a "deles", pagãos, inimigos da Igreja ou adversários da sã doutrina. A 

meu ver, todos os erros doutrinários e ideológicos associados ao calvinismo decorrem 

precisamente dessa postura apologética que assume, de forma implícita, um certo 

senso de justiça-própria ou auto-justiça (em inglês, self-righteousness) por parte 

daqueles que acreditam deter o monopólio da fé cristã em seu conjunto de dogmas 

solipsistas ou dos cinco solae que já consagraram esse importante movimento 

cultural, para além da sua relevância teológica e das suas inúmeras implicações 

filosóficas, políticas e sociais: sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, 

soli Deo gloria.  

O erro de Calvino –e dos calvinistas— consiste, destarte, em ter a pretensão de 

reivindicar de forma normativa a justificação exclusiva da leitura adequada da Bíblia 

e dos loci teológicos da soteriologia, cristologia, pneumatologia, harmatologia, 

eclesiologia, escatologia etc. A própria doutrina luterana da justificação pela fé 

(Rechtfertigungslehre) é reapropriada por Calvino ao reconhecer que somos 

justificados não pela fé proporcionada pelo amor, mas pela fé unicamente e somente 

(sola fide), ou seja, a fé não justifica porque produz o fruto do amor divino, mas 

porque recebe tal graça (gratia) e Deus somente torna justo o pecador, sendo a 

justificação compreendida em termos jurídicos ao pronunciar e tratar o pecador 

como justo (simul justus et peccator), num sentido forense que Lutero já havia 

consagrado em sua leitura da Epístola de S. Paulo aos Romanos. Os cinco solae 

devem, portanto, ser tomados de forma correlata, fechando um círculo hermenêutico 

existencial entre aquele que crê (Glaube) e as suas vivências (Erlebnisse) aqui e 

agora, hic et nunc, como se dava na teologia luterana, mas agora assumindo um 

sentido antropológico peculiar, na medida em que Calvino contrasta a soberania 

divina desse ato de justificação com a total depravação e impossibilidade humanas de 

acolher de tal graça, daí a inevitável doutrina calvinista da dupla predestinação. Se 

para Lutero, seria possível ainda distinguir entre Escritura e interpretação das 

                                                           
4 CALVINO, Institution, 1957, p. xxxvi. Os textos originais das Institutas na versão do francês antigo 
utilizado por Calvino estão disponibilizados em vários sítios da Internet, como este da Universidade de 
Genebra: <https://www.unige.ch/theologie/cite/calvin/institution/>. Servimo-nos também da versão 
revista e corrigida, em francês contemporâneo, desse clássico da teologia sistemática na edição de 
Cadier e Marcel (1955), assim como da versão latina das Opera Calvini de Baum, Cunitz e Reuss. 
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Sagradas Escrituras –embora existam casos em que isso não seja viável—, a Escritura 

é sempre o seu próprio intérprete (sola Scriptura sui ipsius interprens), na medida 

em que toda Escritura é inspirada por Deus e o ser humano, embora incapaz em seu 

estado decaído, segundo Calvino, ao ser iluminado pelo Espírito recuperaria o senso 

divino inacessível à interpretação humana. Não há lugar algum para qualquer 

participação humana nesse processo: o sínodo de Dordrecht condenou Arminius em 

1619 –portanto, há exatos 400 anos— e definiu uma posição posteriormente 

esquematizada como "os cinco pontos do calvinismo", que seriam mais tarde 

assimilados ao acróstico inglês TULIP (tulipa, flor-símbolo da Holanda, onde 

floresceu o calvinismo) para instituir os dogmas fundacionistas do calvinismo (a 

depravação total da natureza humana, a eleição incondicional dos santos, a expiação 

limitada de Cristo, a sua graça irresistível e a perseverança dos santos na fé durante 

toda a sua vida).5 A falácia calviniana (corroborada no calvinismo) consiste, portanto, 

em refutar qualquer possibilidade humana de ter acesso à medida justa ou à justiça 

divina ao mesmo tempo em que se diz receptor da justa interpretação, com seus 

justos critérios, mensurações e métricas que o permitem julgar outras versões dos 

mesmos dogmas, por exemplo, na sua interpretação da cristologia calcedônia e da 

doutrina da Trindade. A antropologia filosófico-teológica de Calvino, ademais, se 

serve da metáfora bíblica da imago Dei para fundamentar o seu dualismo 

soteriológico opondo natureza decaída e salvação espiritual, de forma a assegurar 

uma suposta cosmovisão holística e teonômica. As implicações eclesiológicas e 

políticas da teonomia calvinista não implicavam, decerto, um desafio radical à ordem 

social e política de seu tempo como se deu com os anabatistas de Münster, mas o 

impacto tardio do calvinismo em toda a Europa e na Nova Inglaterra atesta o 

equivocado zelo de sua criptoteocracia. Outrossim, "o erro de Calvino" ecoa um dos 

mais instigantes tratados de neurofilosofia dos nossos tempos, a saber O Erro de 

Descartes, de autoria do iminente neurocientista português António Damásio.6 Assim 

como em Descartes, o grande erro do dualismo substancialista (isto é, de uma 

substância pensante, racional, em oposição a uma substância corpórea, material, 

animada pela alma) estaria na origem de inúmeros erros que seriam mais 

apropriadamente atribuídos a pensadores ou intérpretes cartesianos do que ao 

                                                           
5 Em inglês, Total depravity of human nature, Unconditional election of the saints, Limited 
atonement of Christ's death, Irresistible grace, and Perseverance of the saints in faith throughout 
their lifetime. 
6 DAMÁSIO, O Erro de Descartes. 
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pensador francês, também incontáveis erros do calvinismo e dos calvinistas poderiam 

remontar ao reformador de Genebra. De certo modo (o que, na verdade, faria mais 

sentido em inglês do que na língua portuguesa) podemos diferenciar entre Calvin 

Error e Calvin's Error (por analogia a Descartes Error, em contraposição a 

Descartes' Error) justamente para enfatizar que o erro de um autor não exime os 

erros de seus intérpretes ou seguidores. O corolário, nesse caso, também se verificaria 

no conceito de soberano em um anglo-calvinista como Thomas Hobbes, que 

produziria leituras errôneas como a de Carl Schmitt em sua contraposição entre uma 

fides privada e uma religio pública, assim como num presbiteriano heterodoxo como 

David Hume, que, a meu ver, acertadamente, desmascarou o uso manipulativo dos 

milagres e do charlatanismo que viriam a dominar o mundo protestante anglo-

saxônico e suas colônias evangélicas nas últimas décadas.7 Tanto Hobbes quanto 

Hume contribuíram para a crítica da antropologia filosófica essencialista e 

substancialista, ao contrário do modelo calvinista-cartesiano, que nunca se 

desvencilhou de seus pressupostos onto-teológicos, mais próximos de concepções 

platônicas, gnósticas, maniqueístas e nestorianas do que da concepção de tselem 

elohim no monismo hebraico. Por outro lado, Calvino pode ser considerado, num 

certo sentido, como o autor do primeiro tratado sistemático de teologia trinitária, na 

medida em que suas Institutas (primeira edição em latim, de 1536, Institutio 

Christianae Religionis; traduzida ao francês pelo próprio autor em 1541, Institution 

de la religion chrétienne; a primeira versão em inglês, data de 1561, Institutes of the 

Christian Religion, sendo que a primeira versão ao espanhol é anterior a todas as 

demais, de 1540, La institución de la religión cristiana) seguem a metodologia 

sistemática inaugurada pelos Loci communes de Melanchthon (1521) –traduzidos ao 

francês pelo próprio Calvino— mas retomam a forma agostiniana-luterana de 

sistematizar as doutrinas de Deus Pai, Filho e Espírito Santo com a eclesiologia 

(doutrina da Igreja) e a antropologia (doutrina da natureza humana), que perpassa 

toda a sua obra. Nesta última, em seus pressupostos antropológico-filosóficos, reside 

precisamente o erro de Calvino.  

 

A antropologia teológica calviniana 

 

Que a doutrina calviniana do humanum como imago Dei ocupa uma  posição 

                                                           
7 Cf. MARTINICH, Presbyterians in Behemoth; FOGELIN, A Defense of Hume on Miracles. 
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destacada dentro da teologia reformada é, hoje, um fato inquestionável, pode-se 

dizer, um fato consumado (un fait accompli) que pode ser claramente verificado no 

desenvolvimento histórico da teologia protestante. Um problema persiste, no 

entanto, em estabelecer o real significado da antropologia de Calvino na estrutura 

mais ampla de seu pensamento, particularmente no que diz respeito ao humanismo. 

Há uma forte tendência entre autoproclamados calvinistas de rechaçar o humanismo, 

tanto em sua versão secular quanto em suas versões religiosas, inclusive cristãs. Na 

obra do pensador reformado Francis A. Schaeffer A Christian Manifesto, o conceito 

de humanismo é contraposto de forma antitética ao da verdadeira espiritualidade 

cristã, sendo que o primeiro está baseado na matéria impessoal, energia e acaso, 

colocando o ser humano no centro de todas as coisas e tornando-o a medida de todas 

as coisas, impedindo-o de experienciar a liberdade, os valores morais e o império da 

lei.8 

Assim como a antropologia filosófica permeia quase todas as tentativas 

significativas de prover um fundamento normativo na história da ética e da filosofia 

política, uma peculiar concepção calvinista do humanum tem sido considerada uma 

resposta alternativa aos desafios da filosofia transcendental e dos empreendimentos 

pós-kantianos de superar a metafísica dogmática, especialmente entre 

neoconservadores e apologistas da chamada "epistemologia reformada".9 É minha 

contenção aqui que a antropologia calviniana da imago Dei explicita uma articulação 

discursiva da fé e da razão dentro de uma teologia da criação que pressupõe, ademais, 

uma crítica negativa da razão filosófica (ou seja, em desvelando as inadequações do 

discurso filosófico tomadas em si mesmas) e um relato positivo da revelação (a saber, 

a própria possibilidade de dizer algo sobre a nossa irremediável condição humana à 

luz do que foi revelado na Bíblia como Palavra de Deus). No entanto, tal abordagem 

não logra sustentar o ímpeto apologético de uma suposta "filosofia cristã" e muito 

menos uma concepção fundamentalista, anti-secularista e anti-humanista de 

"teologia política".10 Nossa finitude humana e a incompreensibilidade de Deus são 

precisamente o que explica, de acordo com essa visão calvinista, uma correlação 

razoável de nosso conhecimento de Deus, autoconhecimento, conhecimento científico 

e outras formas de conhecimento. No presente ensaio, não me aprofundarei em 

                                                           
8 Cf. SCHAEFFER, A Christian Manifesto, capítulo 4. 
9 Sobre a impossibilidade de evitar o problema da metafísica e da antropologia filosófica em qualquer 
busca por uma justificativa defensável dos fundamentos normativos da ética e da filosofia política 
anteriores a Heidegger, cf. OLIVEIRA, Tractatus ethico-politicus. 
10 Cf. OLIVEIRA, Tractatus politico-theologicus. 
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problemas epistemológicos, mas limito-me ao entendimento antropológico-filosófico 

da metáfora bíblica da imago Dei. Em particular, gostaria de abordar a questão: qual 

é a relevância da imago Dei nos escritos de Calvino e como ele a situou em sua 

cosmovisão? Tal problemática filosófico-teológica desvela a questão diretriz da 

"natureza humana", a saber, o que, afinal, torna os seres humanos humanos, o que 

diferencia o ser destes entes, sua Menschenwesen, de outros na natureza e em sua 

natureza. A primeira dificuldade aparece, assim, na ordem normativa da reflexão de 

Calvino sobre o humanum. Para Calvino, o uso do termo imago Dei é, prima facie, ao 

mesmo tempo abundante e inconsistente, em um contraste absoluto com a maioria 

dos conceitos que ele sistematicamente desenvolve em sua reflexão teológica, 

particularmente nas Institutas. Contudo, esta dificuldade metodológica confirma a 

tese de que a hermenêutica "dialética" de Calvino é hermeneutica biblica por 

excelência, na medida em que a própria Bíblia é exposta através do seu próprio 

desvelamento de doutrinas, seus desenlaces e desdobramentos narrativos e 

discursivos, inseparáveis do desenvolvimento histórico de seus povos, lugares e 

tempos.11 Limito-me, outrossim, a esboçar apenas os principais problemas relativos à 

concepção metafórica da imago Dei, no contexto histórico-semântico da antropologia 

teológico-filosófica de Calvino. 

Não se pode compreender o pensamento de Calvino sem evocar, antes de mais 

nada, o espírito humanista que caracterizou seu próprio tempo como "a idade do 

renascimento humano" (l'âge de la Renaissance humaine). O Rinascimento italiano 

já havia atingido seu ápice no chamado Quattrocento (século XV), com o 

ressurgimento das filosofias neoplatônicas do humanum e a consagração do chamado 

"ideal da personalidade", articulando o sentido relacional da persona (tradução latina 

do grego prosopon enquanto automanifestação do indivíduo) com o sentido 

essencialista das hyspostases (substâncias) que as sustentam, seguindo uma longa 

tradição substancialista trinitária.12 A visão neoplatônica do ser humano como um 

microcosmo, como o vínculo ôntico-ontológico entre o infinito e o finito, foi renovado 

e desenvolvido por grandes humanistas como Lorenzo Valla, Marsilio Ficino e Pico 

della Mirandola. Os escritos ecléticos e sincretistas desses autores eram bastante 

conhecidos pelos educadores e pensadores franceses que exerceram profunda 

                                                           
11 O termo "dialética" é usado aqui no sentido hermenêutico pré-hegeliano, correlacionado com a 
retórica, a lógica e a gramática, como nos studia humanitatis estóicos e medievais. Cf. RICOEUR, 
Hermeneutics. 
12 Cf. DOOYEWEERD, New Critique, vol. I, p. 169-199; CASSIRER, KRISTELLER e RANDALL 
(Orgs.) Renaissance Philosophy, pp. 9-15. 
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influência na formação do jovem Calvino. Entre seus professores, como Mathurin 

Cordier e André Alciati, e seus amigos, como Nicolas Cop (um amigo pessoal de 

Guillaume Budé, que fundaria depois o Collège de France), François Daniel 

(estreitamente ligado ao escritor Rabelais), François de Connan e Nicolas Duchemin, 

Calvino naturalmente cultivou o espírito humanista de renouveau até a sua subita 

conversio, que certamente ocorreu entre 1531 e 1533. As palavras enigmáticas de 

Calvino sobre sua conversão, em uma famosa passagem do prefácio ao seu 

Comentário sobre os Salmos, indicam que ele abraçou o espírito da reforma antes 

mesmo de ouvir o discurso inaugural de Cop como reitor da Universidade de Paris em 

1533: 

Como eu era tão teimosamente dado às simpatias do papado que era demasiaso 
difícil poder me tirar desse pântano tão profundo, por uma súbita conversão ele 
[Deus] controlou e regrou o meu coração com docilidade" (Comme ainsi soit que 
je fusse si obstinément adonné aux sympathies de la Papauté qu'il était bien mal 
aisé qu'on me put tirer de ce bourbier si profond, par une conversion subite, il 
[Dieu] dompta et rangea à docilité mon coeur).13  

 

No entanto, foi somente em 1534 que Calvino rompeu definitivamente com o 

catolicismo romano, depois de se encontrar com Jacques Lefêvre d'Etaples na corte 

de Nérac. Em todo caso, é mister sinalizar que a conversão de Calvino ocorreu através 

de suas leituras sistemáticas da Bíblia. Pois a passagem de Calvino de um "idealismo" 

humanista a um "realismo" cristão é claramente acompanhada por uma metanoia 

radical e intelectual, cujo compromisso integral com Deus significava, acima de tudo, 

uma consagração de mente e alma, coram Deo. Já em seu comentário analítico sobre 

De Clementia (1532), de Sêneca, descobre-se que a atitude de Calvino em relação ao 

humanismo católico teve de assumir seu tom decisivo de crítica em relação à 

"filosofia pagã", em particular o estoicismo latino. No entanto, foi somente depois de 

ler De transitu hellenismi ad christianismum (1535), de Budé, que o "renascido" 

Calvino assimilou em que consistiria uma certa incompatibilidade entre o 

cristianismo e a filosofia humanista, partindo dos paradoxos existenciais (e não 

apenas retóricos) entre as interpretações das letras humanas e os significados últimos 

da revelação divina. Além disso, como Budé permaneceu fiel a um catolicismo 

reformista aristocrático, seguindo Erasmo e Sadolet, Calvino começou a elaborar sua 

própria alternativa reformada ao pensamento humanista, num projeto teológico que 

foi interpretado por alguns como uma extensão e aprofundamento de seu humanismo 

                                                           
13 Préface du commentaire sur les psaumes. CALVINO, 1959, vol. XXXI, p. 22. Cf. BIÉLER, p. 72.  
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inicial, mas sobretudo como uma síntese genial entre um retorno neoplatônico à 

leitura das Escrituras e uma releitura humanista da condição humana.14 Com efeito, a 

crítica da filosofia biblicamente orientada de Calvino subjaz ao esforço hermenêutico 

de construir uma verdadeira theologia christiana, como a que se propunha a ser 

elaborada em sua monumental Institutio religionis christianae de 1536: 

 

Quer leiamos Demóstenes ou Cícero, Platão ou Aristóteles, ou alguns outros de 
sua companhia, confesso que eles nos atrairão maravilhosamente, deleitar-nos-ão 
e nos comoverão até o deleite do espírito; mas se de lá nos transpusermos à 
leitura das Sagradas Escrituras, queiramos ou não, elas nos encherão de tanta 
força, perfurarão tanto o nosso coração, fundir-se-ão medula adentro que todo o 
vigor que têm os retóricos ou filósofos, ao preço da eficácia de tal sentimento, não 
passará de fumaça. Donde é fácil perceber que as Sagradas Escrituras têm alguma 
propriedade divina a inspirar os homens, uma vez que de longe elas superam 
todas as graças da indústria humana (Que nous lisions Démosthéne ou Cicéron, 
Platon ou Aristote, ou quelques autres de leur bande, je confesse bien qu'ils 
attireront merveilleusement et délecteront et émouvront jusqu'à ravir même 
l'esprit; mais si de là nous nous transportons à la lecture des saintes Écritures, 
qu'on le veuille ou non, elles nous poindront si vivement, elles perceront 
tellement notre coeur, elles se ficheront au-dedans de moelles, que toute la force 
qu'ont les rhétoriciens ou philosophes, au prix de l'efficace d'un tel sentiment, ne 
sera que fumée. D'où il est aisé d'apercevoir que les saintes Écritures ont quelque 
propriété divine à inspirer les hommes, vu que de si loin elles surmontent toutes 
les grâces de l'industrie humaine.)15 

 
 

Pressupostos humanistas da antropologia calviniana 

 

Embora me esquive de aprofundar neste ensaio a problemática ideia de uma 

"filosofia cristã" a partir de um "humanismo reformado" na antropologia calviniana, 

estou assumindo que, como Dooyerweerd observou, "buscar-se-á em vão um sistema 

filosófico em Calvino que não esteja lá".16 Assim como podemos rejeitar a 

canonização de um sistema filosófico para continuamente nos esforçarmos por 

reformá-lo filosoficamente, não apenas os pensadores calvinistas reafirmam a 

assertiva pascaliana de que o deus dos filósofos não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó 

(Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob n'est point le dieu des philosophes) mas eles 

também denunciam todas as alternativas aporéticas reformuladas através das 

inúmeras tentativas filosóficas de superar a metafísica e evitar uma antropologia 

filosófica enraizada em pressupostos religiosos ou onto-teológicos suspeitos. De 

                                                           
14 Cf. WENDEL, Calvin et l'humanisme; BREEN, John Calvin: A Study in French Humanism; 
BOHATEC, Budé und Calvin.  
15 CALVINO, Institution, vol. I, viii, 1. 
16 DOOYEWEERD, New Critique, vol. I, p. 522. 
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acordo com Dooyerweerd e a maioria dos apologetas calvinistas, a única coisa que 

transparece quando revisitamos a filosofia calviniana do humanum é justamente que 

a maioria dos conceitos e temas humanistas explorados pelo reformador, como a 

concepção hipostasiada do Deus trinitário, a liberdade humana e a imortalidade da 

alma, foram submetidos a uma crítica teológica, à luz de sua exegese interpretativa 

das Escrituras. De resto, toda exegese não se limita apenas a aspectos meramente 

filológicos e linguísticos, mas traz consigo toda uma dimensão semântico-

hermenêutica que nos remete também a condicionamentos históricos e culturais. A 

contribuição de Calvino para a idéia de uma "filosofia cristã" se resume ao 

pressuposto da Bíblia como principal fonte de revelação ou como evidência textual a 

ser reconciliada com a evidência empírica natural – uma leitura alternativa que 

parece ser menos antagônica em relação à Bíblia, mas que ao contrário de teologias 

da natureza e de leituras tomistas, acaba por trair sua filiação eclesial a determinadas 

tradições. Assim, é principalmente no nível de sua antropologia teológica que Calvino 

se distingue do humanista clássico e o seu intento reformador do Renascimento 

daquele. Em contraste com o humanista italiano – encarnado pelo humanista francês 

– que proclamava o renascimento do "homem universal" (l'uomo universale) na 

autorrealização da razão pelo indivíduo, Calvino anunciava a impossibilidade de 

autoconhecimento e de conhecimento humanos sem o conhecimento de Deus, para 

além do conhecimento do cosmos. Como lemos nas instigantes palavras que abrem as 

Institutas, toda a verdadeira sabedoria consiste, antes de mais nada, em reconhecer 

que só podemos conhecer a Deus na medida em que nos conhecemos a nós mesmos e 

vice-versa: c'est qu'en cognoissant Dieu, chacun de nous aussi se cognoisse.17 De 

acordo com Calvino, o ser humano simplesmente não pode se conhecer sem a 

contemplatio de Deus, que é a condição sine qua non para qualquer reflectio, 

incluindo a própria autorreflexão humana. Certamente, essa ideia da visio Dei 

beatifica já havia sido desenvolvida pela teologia tomista, e a imagem platônica da 

alma humana como espelho (speculum) do Summum Bonum tinha sido amplamente 

invocada pelos humanistas clássicos. Com efeito, um dos escritos mais influentes 

durante a juventude de Calvino intitulava-se Miroir de l'âme pécheresse (1531), de 

autoria da rainha de Navarra, Marguerite d'Angoulême, irmã de François I e uma dos 

maiores defensoras dos reformadores franceses. Nicolas Cop fez campanha pela 

reabilitação do Espelho da Alma Pecadora, que havia sido condenado pela Faculdade 

                                                           
17 CALVINO, Institution, vol. I, viii, 1; I, i, 1, 2 
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de Teologia de Paris. No entanto, a imagem calvinista da "criação divina do ser 

humano como espelho" implica toda uma cosmovisão da realidade embasada na 

autorrevelação de Deus como Soberano Criador, Salvador e mantenedor da existência 

humana, de facto e de jure. Por isso, é o motivo teológico calviniano da Criação-

Queda-Redenção que torna sua metafórica imagética distinta do uso humanista da 

mesma concepção do humanum como microcosmo do divino. Calvino passa então a 

desenvolver sua antropologia em função desse motif, que perpassa de resto toda a sua 

reflexão teológica, em torno da condição decaída da humanidade depois da queda de 

Adão (en quelle condition nous sommes tombés aprés la chute d'Adam).18 No 

entanto, não lhe parece que haja "uma definição completa dessa imagem, se já não 

estiver claro por que o homem deve ser estimado (quibus facultatibus praecellat 

homo) e para quais prerrogativas ele deve ser considerado espelho da glória de Deus": 

para Calvino, faz-se necessária a "reparação de sua natureza corrupta (réparation de 

sa nature corrompue)".19 

Concluímos, portanto, que a filosofia calviniana do humanum deve levar em 

conta a doutrina do "pecado original" como pressuposto ontológico, e que a imago 

Dei deve ser entendida de dois pontos de vista diferentes, a saber, antes e depois da 

queda. Com efeito, a antropologia calviniana lida com a natureza humana em três 

condições ou estados básicos: o ser humano "original", originalmente criado à 

imagem e semelhança de Deus (Gn 1,26); o ser humano "alienado", cuja natureza 

decaída e pecadora é completamente privada de sua justitia originalis, em total 

corrupção e depravação (Rm 5,12); e o ser humano "regenerado", justificado pela 

justiça divina do "segundo Adão", Jesus Cristo, através de sua morte expiatória na 

cruz e ressurreição triunfante na carne (2 Coríntios 5,21). Além disso, especialmente 

após a apropriação "teantropológica" que Barth faz de Calvino, a antropologia do 

reformador pode ser vista também em sua cristologia e eclesiologia. Embora a 

cristologia de Calvino esteja subjacente à maioria de seus motivos teológicos, deve-se 

evitar qualquer tipo de reducionismo em uma direção particular, mas sublinhar o 

caráter forense de sua ordo salutis: electio, vocatio, iustificatio, sanctificatio, 

glorificatio. Os seres humanos não podem conhecer nada além de seu conhecimento 

de Deus, e tal conhecimento está "religado" à doutrina revelada da criação, daí a 

tríade calvinista Deus-creatio-scientia. A articulação de Calvino entre a justiça de 

                                                           
18 CALVINO, Institution, I, xv, 1 
19 CALVINO, Institution, I, xv, 4 
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Deus e a santificação do humanum constitui, de fato, o núcleo de sua antropologia 

filosófica da imago Dei.  

 

A imago Dei como espelho 

 

Como vimos, a concepção de Calvino da imago Dei como espelho era uma 

metáfora bastante conhecida dos pensadores da Renascença de seus dias. O que 

distingue a antropologia de Calvino da dos autores humanistas é essencialmente o 

conteúdo bíblico que ele propôs desvendar por uma exegese elucidativa dos textos 

bíblicos. E, no entanto, não se deve reduzir a hermenêutica de Calvino a uma mera 

arqueologia de termos bíblicos, pois Calvino nunca pretendeu confinar a Palavra de 

Deus a alguma piedade privada lexicográfica; pelo contrário, uma das maiores 

realizações do ministério e do ensino do reformador reside precisamente em que ele 

aplicara as regula scripturae a toda a estrutura da existência humana, numa 

tentativa de resgatar a unidade holística do humanum. Como André Biéler observou, 

 
 
Calvino nos fornece um dos exemplos históricos mais típicos de uma teologia 
evangélica dinâmica (théologie évangélique dynamique) que está sempre atenta 
às circunstâncias da história; permanece atento, tanto à Palavra de Deus para 
discernir os requisitos proféticos, como aos eventos contingentes para 
compreender as flutuações e evolução... Esta dupla inteligência da mobilidade 
profética da imutável Palavra de Deus e a contínua reviravolta das situações 
humanas na evolução social distinguem claramente Calvino dos teólogos 
escolásticos. Enquanto os segundos tentam encerrar, em um sistema teológico 
coerente e permanente, no nível da razão, o encontro de Deus e dos homens, 
estabelecendo uma continuidade ininterrupta entre os dados da natureza e os da 
revelação, que passam por o estágio intermediário de um direito natural e 
moralidade que seria comum a todos os homens, Calvino – apesar dos 
empréstimos freqüentes que ele faz nesta área ao escolasticismo— tem uma 
consciência muito aguda de descontinuidade e da heterogeneidade do divino e do 
humano. Por um lado, há a verdade viva da revelação divina, em ação 
permanente e, por outro, os fenômenos da história individual, social e 
eclesiástica, em constante reviravolta (les phénomènes de l'histoire individuelle, 
sociale et ecclésiastique en continuel bouleversement).20 
 
 

A fim de fazer jus a esse intento hermenêutico de uma concepção integral ou 

holística do humanum, deve-se entender a antropologia de Calvino em função de sua 

cosmovisão. Embora ele tenha emprestado a maior parte de seu vocabulário da 

intelligentsia humanista de seu tempo, incluindo a articulação tomista de scientia e 

creatio ex nihilo na teologia fundamental, a concepção calviniana do ser humano é, 
                                                           
20 BIÉLER, La pensée économique, p. 515 f. 
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num certo sentido, diametralmente oposta a uma visão essencialista do humanum 

como um fragmento humano do speculum divino. Em vez de adotar uma concepção 

ôntico-ontológica da imago Dei, Calvino rejeita qualquer possibilidade neoplatônica 

de participação entre o humanum e o divinum, articulando a manutenentia da 

criação divina com a gubernatio de Deus ou a continuata creatio, na medida em que 

define a imago como um elemento comportamental da criatura, em sua atitude ética 

e relacional coram Deo:  

 
 
É por isso que sob esta palavra (imago) é entendida toda a integridade da qual 
Adão foi dotado enquanto ele tinha uma justeza mental (droiture d'esprit), suas 
afeições bem reguladas, seus sentidos bem moderados e tudo bem ordenado em 
si mesmo para representar por tais ornamentos a glória do seu criador. E embora 
a sede soberana dessa imagem de Deus (le siège souverain de cette image de 
Dieu) tenha sido colocada na mente e no coração, ou na alma e suas faculdades, 
ainda assim não houve em parte alguma, nem mesmo no próprio corpo, na qual 
não houvesse alguma faísca brilhante (quelque étincelle luisante).21 
 

 
A imago, de acordo com Calvino, devia refletir toda a plenitude da glória de 

Deus na humanitas, colocando o ser humano à parte, criado ad imaginem Dei, e 

acima do restante da criação de Deus, que também aparece, em certa medida, como 

um espelho da glória do Criador. De fato, além da figura paulina do speculum (2 

Coríntios 3,18), que retrata a ideia de selar nossa salvação em Cristo através do 

Espírito, é a Palavra de Deus que Calvino invoca para trazer a fé salvadora que 

restaura nossa fé original. A Palavra é um tipo de espelho no qual a fé contempla 

Deus, refletindo a gloria Dei, assim como a fé é um empreendimento do sensus 

divinitatis. Se Deus usa o arbítrio humano ou trabalha imediatamente pelo seu 

próprio poder, é sempre pela sua Palavra que Ele se manifesta àqueles que Ele 

planeja atrair para Si mesmo.22 E ainda, como Meredith Kline mostrou em um estudo 

brilhante e controverso, a analogia entre imago e gloria não pode ser reduzida a 

algum tipo de continuum ontológico, pois o primeiro descreve um "estado" (da 

criatura humana diante do Criador), enquanto este último descreve uma "ação" 

(perfazendo a Shekinah de Deus), no cumprimento do desígnio soberano de Deus.23 A 

antropologia filosófica de Calvino deve ser entendida, assim, em função da estrutura 

soteriológica mais ampla de sua teologia, ainda dentro da estrutura ôntica, que Kant e 

                                                           
21 CALVINO, Institution, I, xv, 3 
22 CALVINO, Institution, III, ii, 6 
23 KLINE, Images of the Spirit, pp. 26-34. 



                                                                                                       Nythamar de Oliveira | 409 

 

Heidegger denominaram de "onto-teo-lógica", dialeticamente entrelaçada com uma 

cosmovisão abrangente, cujo arquétipo e telos sempre apontam para a gloria Dei. 

Essa é certamente a razão pela qual Calvino não seguiu a maioria dos Padres da Igreja 

em suas especulações sobre o significado "essencial" da imago Dei. Irineu, por 

exemplo, fez uma distinção entre a "imagem" (hebraico tselem) e a "semelhança" 

(demuth), e até Sto. Agostinho evocou uma constituição psicológica e trinitária do 

humanum (intelecto, vontade e memória). O primado da analogia relationis 

calviniana sobre uma suposta analogia entis sugere que sua visão forense da iustitia 

Dei, aplicada à regeneração do humanum decaído (déchu), requeria uma base ética 

sólida na relação entre Deus e o ser humano, como Ricoeur bem destacou. 

Novamente, é o problema de "conhecer a Deus" através da revelação divina que 

distingue a reflexão teológica de Calvino das outras cosmovisões. Pois embora 

reconheça a realidade ontológica da soberania de Deus sobre todo o cosmos da 

existência, a concepção calviniana mantém o ser humano, por assim dizer, em sua 

"regionalidade ontológica" e em sua "razão de ser ética" coram Deo. Daí, muito 

reminiscente da "virada ontológica" de Lutero, a afirmação de Calvino de que nosso 

conhecimento humano de Deus não tem nada a ver com o peso ontológico (kavod) do 

Ser de Deus (ce qu'est Dieu), mas somos chamados a conhecer Sua qualis.24 A 

teologia filosófica de Calvino torna-se assim reveladora para entender sua doutrina 

da imago Dei não como uma "ontologia da natureza humana", mas como uma "visão 

noética do humanum". Comparando a constituição cristológica de Barth da 

Menschenwesen com as concepções de Calvino e Bavinck sobre a imago Dei, G.C. 

Berkouwer conclui que o ponto de vista de Calvino e Bavinck não é ôntico, mas sim 

noético, na medida em que "estão convencidos de que nunca podemos descobrir a 

essência do homem através da investigação empírica", mas somente "a partir de uma 

consideração da queda e da culpa do homem".25 

 

A Imago Dei como resposta 

 

A concepção de Calvino da imago Dei como espelho está, portanto, 

intimamente relacionada à doutrina da Palavra de Deus, na medida em que a 

primeira reflete a glória de Deus em nossa condição de criatura, assim como a última 

                                                           
24 CALVINO, Institution, I, ii, 2. 
25 BERKOUWER, Man, p. 96. 
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transmite Sua graça aos eleitos. Essa metáfora é particularmente apropriada quando 

usada em um contexto soteriológico, quando pensamos no veículo recriativo 

(recreational) da graça de Deus, a Palavra Encarnada, assumindo em sua própria 

pessoa a restauração da imago Dei. Certamente este tema é explorado e amplamente 

desenvolvido nas Institutas, mas pertence a outro gênero de estudo, a soteriologia, 

que mereceria um tratamento muito mais específico do que o esboço filosófico-

antropológico em tela. Como vimos, a antropologia calviniana desvela uma função de 

conformitas, ou seja, a restauração da imagem decaída e sua conformação à 

semelhança de Deus na santificação e glorificação do crente em Cristo. Tal é o 

elemento soteriológico da dialética antitética de integritas (pré-lapsariana) e 

corruptio (pós-lapsariana) de Calvino, uma dialética que não pode ser superada 

sinteticamente (aufgehoben) por quaisquer outros meios que não sejam os "meios da 

Graça", ou seja, pelo Espírito Santo através da obra salvífica de Jesus Cristo. Em 

contraste com a "visão sobrenaturalista" de um certo donum superadditum 

acrescentado à imagem original após a Queda, Calvino não hesita em afirmar que a 

imago não se perdeu com a entrada adâmica do pecado, embora o ser humano tenha 

se corrompido em sua totalidade (totus homo peccator): 

 
 
Não há dúvida de que Adão sendo destituído de seu grau (étant déchu de son 
degré), por tal apostasia, não se alienou de Deus [Deo alienatus]. Portanto, 
embora confessemos que a imagem de Deus não foi totalmente destruída e 
apagada nele [exinanitam ac deletam], no entanto, ele tem sido tão corrupto [sic 
tamen corrupta foges], que tudo o que restou é uma deformação horrível 
[horrenda sit deformitas]; e assim o início da recuperação da salvação está nesta 
restauração que obtemos através de Jesus Cristo, que por essa razão é chamado 
de segundo Adão, porque nos coloca em verdadeira integridade [em veram e 
solidam integritatem restitui].26 
 
 

A imago não foi, portanto, aniquilada, mas foi tão corrompida e deformada 

que somente o próprio Deus pôde restaurá-la: essa obra de restauração da imago Dei 

é idêntica à redenção pela fé em Jesus Cristo no novissimus Adam. Nesse sentido, 

Calvino fala da fé e do amor como tendo sido perdidos pela Queda, uma vez que toda 

a humanitas foi afetada pelo pecado original. Com efeito, Calvino identifica a causa 

da Queda com a infidelidade (infidelitas), que é uma definição muito mais profunda e 

precisa do que a identificação agostiniana do pecado original com o "orgulho" 

(superbia, ambição). Calvino admitiu que a interpretação de Sto. Agostinho não era 

                                                           
26 CALVINO, Institution, I, xv, 4 
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"má" (non male, "pas mal"), "porque se a ambição não tivesse elevado o homem 

acima do certo, ele poderia ter permanecido em seu estado original".27 De acordo com 

Calvino, no entanto, este orgulho humano de querer ser igual a Deus foi manifesto em 

ambos Adão e Eva como conseqüência de sua livre decisão de desobedecer a Deus, 

um ato espontâneo de infidelidade e incredulidade vis à vis da Palavra de Deus. E a 

hermenêutica bíblica de Calvino, na medida em que adequadamente assimila a 

estima humanista pela filologia e seu retorno ad fontes, parece cuidadosamente 

permanecer fiel à exegese literal dos conceitos da palavra hebraica: shma e emeth 

sugerem claramente que "escutar" e "verdade" ("confissão de fé", emunah) apoiam o 

jogo de linguagem "obedecer-acreditar", não como um trocadilho ou mero jogo de 

palavras, mas como a expressão racional de uma cosmovisão voltada para a prática. 

Para Calvino, o pecado e a infidelidade implicam de fato uma tentativa irracional de 

negar a Lei de Deus e a realidade de Sua Verdade. O fruto proibido era, portanto, um 

"teste de obediência, um exercício de fé", como B.P. Gerrish colocou: "a infidelidade, 

então, foi a raiz da Queda... a ambição e o orgulho, juntamente com a ingratidão, 

surgiram depois porque Adão, ao buscar mais do que lhe foi concedido, desprezou a 

grande generosidade de Deus".28 

Não obstante, seria equivocado concluir, a partir dessas observações, que a 

antropologia de Calvino reduz a imago Dei a uma relação paradisíaca perdida com o 

divino, que só pode ser restaurada pela fé em Cristo. Nem se deve concluir – como 

Gerrish insinua— que essa restauração da imago orientada pela fé implicaria o 

espelhamento de um bonum moral em nossa reapropriação humana da humanitas. 

Embora o pecado adâmico da infidelidade fosse o de "não ouvir a Deus", e assim 

Adão é justamente caracterizado como verbo incredulus, pois "ele questionou a 

Palavra", não se segue que a corrupção ética do humanum possa ser nivelada com sua 

constituição ontológica como um ser moral. De fato, esse tipo de tendência foi 

apoiada pela chamada concepção ontológica "transmoral" da maioria dos teólogos 

pós-kantianos que concebem a ética como uma "ética pós-lapsariana", para empregar 

uma das fórmulas favoritas de Robert Knudsen.29 Pois tal "ontologização do ético" 

reduziria inevitavelmente todo o significado histórico da humanitas à sua condição 

decaída, abrindo caminho para o seu próprio devir imanente, a Geschichtlichkeit da 

                                                           
27 CALVINO, Institution, II, i, 4 
28 GERRISH, The Mirror, p. 218. 
29 Robert D. KNUDSEN, Søren Kierkegaard (Class Lectures; Westminster Theological Seminary, 
1987): SK VII-6. 
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existência humana (Dasein) como categoria fundamental de sua própria a-létheia (no 

sentido heideggeriano de verdade enquanto desvelar do Ser). Isso faria de Calvino, 

mutatis mutandis, outro existencialista no pretensioso projeto de conciliar Sto. 

Agostinho, Pascal, Kierkegaard e Barth no mesmo nível de uma teologia existencial. 

Embora a antropologia de Calvino pareça resisitir a uma visão essencialista do ser 

humano, ela permanece longe de assimilar o significado ético da humanitas à sua 

estrutura existencial. E encontramos a base desse realismo antropológico não apenas 

na concepção de Calvino da imago como espelho (res divina), mas também em sua 

concepção do ser humano coram Deo, como homo respondens em relação à Palavra 

de Deus. Tanto Thomas F. Torrance quanto Wilhelm Niesel, seguindo a analogia 

cristológica de Karl Barth, tentaram sistematizar a antropologia de Calvino da imago 

Dei em termos da soteriologia calvinista. Torrance reconhece a dificuldade e a 

complexidade envolvidas na articulação calviniana da humanitas com a imago Dei, 

que ele tende a definir como uma condição espiritual a ser cumprida na obra 

cristológica da redenção:  

 

Um conhecimento mais preciso da imago Dei pode ser obtido a partir da 
reparação da natureza corrupta do homem em Cristo, ou seja, na regeneração 
através do Espírito. Isso nos mostra que a imagem de Deus não é uma 
propriedade natural da alma, mas é um reflexo espiritual em santidade e justiça, 
em conhecimento e verdade, que deve caracterizar toda a natureza humana. A 
imago Dei é essencialmente espiritual e é aparente na resposta do homem a Deus 
Pai, em seu testemunho da verdade selada em seu coração pela Palavra e pelo 
Espírito. Está fundamentada no testimonium internum Spiritus Sancti... Em um 
sentido real, a imagem de Deus no homem é a Palavra comunicada na qual a 
glória de Deus brilha. Por meio dessa imagem espiritual, a pessoa inteira do 
homem participa da retidão, de modo que se pode dizer que toda a sua pessoa 
espelha a glória de Deus.30 

 

De maneira semelhante, Niesel define a concepção calvinista da imago Dei 

como a "atitude correta do ser humano em relação ao seu Criador e, assim, sua 

atitude correta em relação a todas as outras criaturas", pois a natureza humana 

encontra-se em um nível muito mais profundo do que o de sua constituição 

psicofísica. Niesel defende, destarte, uma concepção "espiritual" da imago: 

 

A semelhança divina consiste não no fato de que o homem seja dotado de razão e 
vontade, mas no fato de que essas faculdades no homem original eram dirigidas 
totalmente para o conhecimento e obediência a Deus... Não há nenhuma 
constituição psicofísica neutra do homem... A semelhança divina depende mais 

                                                           
30 TORRANCE, Calvin's Doctrine of Man, p. 52. 
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da relação do homem com o seu Senhor. O homem foi criado por Deus para servi-
lo em liberdade. Ele foi dotado de liberdade para escolher o bem. Quando jogou 
fora sua oportunidade, a sua relação com o Criador e, conseqüentemente, a 
imagem divina nele foi destruída.31 

 

Embora ambos os pontos de vista da antropologia calviniana enfatizem 

corretamente a condição relacional e responsiva da imago em relação à Palavra de 

Deus, parece que a imagem está de alguma forma reduzida a uma atitude "espiritual" 

de apropriação humana da Palavra. O ponto de vista soteriológico não deve, contudo, 

limitar a concepção calviniana da imago Dei a uma estrutura recriacional 

(récréationnelle). O eminente calvinólogo Richard Stauffer criticou a redução 

cristológica de Torrance e Niesel da imago a uma visão espiritual e redentora do 

humanum, que parece negligenciar a concepção criacional da imago "como uma 

realidade em cada criatura humana" (comme une réalité dans chaque créature 

humaine).32 Stauffer enfatiza o uso do termo "impresso" (imprinted) nos sermões de 

Calvino, para designar uma "realidade criada" do humanum que pertence a todo ser 

humano, tanto crentes como não-crentes.33 A imago Dei termina por constituir, 

assim, o fundamento de um realismo cristão que sustenta o humanum como uma 

criatura responsável e respondente, dotada de alma e mente –ou de um coração 

(hebraico lebh)— e chamada a apresentar todo o seu ser como um culto consciente a 

Deus. Tal atitude responsiva de gratidão e reconhecimento para com o Criador é 

certamente precedida e acompanhada pela intervenção graciosa de Deus, na contínua 

interpelação de Sua Palavra a todos os seres humanos. Segue-se, portanto, que a 

realidade criacional do humanum, expressa na imago Dei, enquadra-se na doutrina 

da graça comum e da creatio continuata, e não tanto na de uma vocação especial ou 

predestinação. O destino soteriológico recriativo ou recriacional do humanum torna-

se, então, uma realidade "sobreposta", por assim dizer, de nossa condição primordial 

considerada a partir de uma perspectiva de aliança. Em outras palavras, a restauração 

da imago não seria um ideal utópico nem um factum escatológico, mas antes o 

cumprimento realista da Providência de Deus para a manifestação de Sua Glória na 

humanitas, à medida que respondemos livremente ao mandato ético e cultural 

imposto sobre a humanidade pela Palavra de Deus. 

Este foi o ponto que emergiu tão claramente da insistência de Calvino de que, 

conhecendo a Deus, nós nos lançamos inteiramente sobre o nosso próprio passado e 
                                                           
31 NIESEL, The Theology of Calvin, pp. 68 f. 
32 STAUFFER, Dieu, la création, p. 201. 
33 STAUFFER, Dieu, la création, pp. 203 ss. 
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temos a atividade de nos apresentar, mas isso abre também todos os argumentos 

possíveis em nossas noções especulativas. Isso traz imensas implicações para a 

hermenêutica, pois significa, como Calvino também aprendeu com Hilário de 

Poitiers, que nunca devemos subordinar a res ao sermo, mas que devemos sempre 

subordinar o sermão às coisas de que nos servimos por meio de seu significado. Neste 

sentido, temos aqui uma rejeição radical do nominalismo e um retorno à doutrina 

anselmista de que a interpretação fidedigna é secundum rem e não apenas secundum 

formam vocum.34 

 

Conclusão 

 

Assim, o conceito forense de justificação em Calvino concorda com Lutero e 

Melanchton em sua ênfase na natureza externa e imputativa da justiça, mas o 

reformador de Genebra também acrescenta um elemento metafórico que tipifica o 

caráter não-ontológico de sua linguagem: unio mystica, para significar a 

incorporação do crente em Cristo. Calvino enfatiza, desse modo, a inseparabilidade 

entre imputatio e unio à medida que Jesus introduz o crente em seu corpo (simul 

inserere in corpus suum), mas ainda assim Calvino não vislumbra nenhum tipo de 

deificação humana, ao refutar radicalmente a heresia de Osiander.35 De fato, a 

antropologia calvinista da imago Dei confirma até que ponto sua soteriologia, 

cristologia e pneumatologia se tornam distintas das contrapartes luteranas 

precisamente por causa da ênfase ontológica da última na "presença real". 

Concluindo, podemos evocar o binômio calviniano fides-cognitio segundo o 

qual a fé não pode ser "implícita", mas requer um conhecimento pessoal da graça de 

Deus (fides enim en Dei et Christi cognitione).36 A fé implícita é considerada por 

Calvino como uma praeparatio fidei: contra a antinomia natura-gratia, Calvino 

sustenta que o sensus divinitatis ("sentimento de divindade") e a semen religionis 

("semente religiosa"), intrínsecos ao imago Dei como criatura, exclui toda 

possibilidade de se esquivar racionalmente diante de Deus por não conhecer sua 

revelação.37 Seguindo as palavras de Paulo aos Romanos (1,18-32), Calvino não vê 

razão para ser neutro ou autônomo, mas assim como a fé, a razão foi também 

                                                           
34 TORRANCE, Calvin's Doctrine of Man, pp. 154 ss. 
35 CALVINO, 1957, III, ii, 35; cf. III, xi, 5-12. 
36 CALVINO, 1957, III, ii, 3. 
37 CALVINO, 1957, I, iii; I, v, 1-4. Cf. III, ii, 5. 
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radicalmente afetada pela deformação da imago. É por isso que Calvino define a fé 

como "um firme e certo conhecimento (firmam certamque cognitionem) da 

benevolência de Deus para conosco, fundada sobre a verdade da promessa dada 

livremente em Cristo, ambas reveladas a nossas mentes e seladas em nossos corações 

pelo Espírito Santo". A fé implica certeza (certitudo) e garantia (securitas), de modo 

que o conhecimento da fé (vera scientia) resulte seguro e firme – assim como o 

conhecimento tout court pode ser razoavelmente definido como crença verdadeira 

justificada. Assim, a articulação calviniana das dimensões criativas e recriacionais da 

imago Dei, enquanto espelho e resposta, pode sustentar uma filosofia humanista sem 

qualquer essência de si mesma (soi-même) e dependente da alteridade do Todo-

Outro (Tout-Autre) e de Sua Palavra. E o fato normativo de que a nossa criação à 

imagem e semelhança de Deus tenha sido, desde sempre, um ato da Palavra em 

Cristo, preservaria, destarte, o mysterium fidei desta confissão: 

 

Que tudo o que foi impresso de excelência em Adão procede dessa fonte: que ele 
se aproximava da glória de seu criador por meio do Filho unigênito. O homem foi 
criado, portanto, à imagem daquele que o formou (Gn 1,27), e, 
consequentemente, era como um espelho para quem a glória de Deus 
resplandecia e foi elevado a tal grau de honra pela graça do Filho unigênito (Que 
tout ce qui a été imprimé d'excellence en Adam est procédé de cette source: qu'il 
approchait de la gloire de son créateur par le moyen du Fils unique. L'homme a 
donc été créé à l'image de celui qui l'a formé (Gen. 1:27), et par conséquent a été 
comme un miroir auquel la gloire de Dieu resplandissait, et a été élevé en tel 
degré d'honneur par la grâce du Fils unique).38 
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Toda a teologia que não compreende a existência como um problema político, 
permanece abstrata em relação à situação existencial do indivíduo de hoje. (J. 
B. Metz) 
 
Que deve transmitir a religião para a miséria da vida e para as injustiças que 
acontecem? Deve expressar a vontade de que a injustiça, de que a tortura do 
inocente até a morte e o triunfo do carrasco não sejam a última palavra (M. 
Horkheimer) 

 
João Baptist Metz é um dos teólogos católicos mais conhecidos 

internacionalmente. Discípulo de Karl Rahner, foi além da teologia antropológico-

transcendental do seu mestre e propôs a teologia política, ou seja, a reflexão teológica 

atenta à dimensão pública e social da prática cristã. O teólogo alemão do século XX 

desenvolve o seu pensamento a partir da relação entre judeus e cristãos, sobretudo 

focando o alcance e o significação de “Auschwitz”, e a relevância de tal 

empreendimento para uma autêntica fé dos cristãos, perante os tribunais da história. 

Nesse sentido, parte de uma apropriação do Projeto do Esclarecimento (Aufklärung), 

do marxismo, e da Teoria Crítica da Sociedade Escola de Frankfurt (Adorno, 

Horkheimer, Benjamin e Marcuse), em vista de analisar a sociedade europeia e a 

complexidade do caos que a racionalidade humana produziu, especialmente nas duas 

grandes guerras mundiais, no holocausto, o que aponta para a instrumentalização 

desta racionalidade, levando à barbárie institucionalizada e à negação dos direitos 

humanos, em vista de projetos políticos estrategicamente bem definidos. Dentre suas 

                                                           
1 Esse artigo foi publicado originalmente em: PONTEL, Evandro; MASS, Olmaro Paulo. Johann 
Baptist Metz – memória, política e Direitos Humanos. In: CARBORANI, Paulo César. Sentido 
Filosófico dos Direitos Humanos: leituras do pensamento contemporâneo 3. Passo Fundo: Ifibe, 2013, 
p. 167-185. 
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obras pode-se destacar: A fé em história e sociedade (1980) e Para além da religião 

burguesa: sobre o futuro do cristianismo (1984). 

Buscaremos dialogar sobre a possibilidade de uma ressignificação da política 

que seja ao mesmo tempo propositiva e capaz de fazer com que o sujeito histórico da 

práxis possa pensar os rumos da sociedade, tornando-se senhor de si próprio, livre, 

porque define os rumos da polis, por um lado e, por outro, orienta-se por princípios 

claramente definidos (memória/recordação, narração e solidariedade) na luta pelos 

direitos humanos, como expressão da política capaz de definir os rumos e as bases da 

vida com dignidade.  

O marco referencial do pensamento de Johann Baptist Metz tem suas bases 

conceituais no campo do pensamento filosófico, em duas grandes influências. Por um 

lado, a análise de Marx acerca da categoria práxis, na compreensão do ser humano 

como aquele capaz de construir a sua historicidade e, por outro lado, a Escola de 

Frankfurt, na análise crítica da modernidade e dos seus efeitos ao longo da sua 

processualidade, sobretudo focando Adorno, a cultura, partindo da categoria 

racionalidade instrumental, que também influi de modo bem peculiar na definição da 

categoria memória, na sua máxima negação na modernidade, na análise da ética que 

se desenvolve no pós Auschwitz. 

 

Para uma teologia política do sujeito: memória e direitos humanos 

 

A teologia política4
 emerge dos desafios apresentados pela história, definindo a 

teologia como fala de Deus ao nosso tempo. A fala com sentido acerca dos “direitos 

humanos” requer como condição primeira que a humanidade leve em conta a 

conjuntura constantemente atualizada e isto implica discorrer sobre os sinais do 

nosso tempo5.  Esses sinais apontam para alguns acontecimentos cruciais na história 

                                                           
4 A categoria teologia política é cunhada por Carl Schmitt (1922). Era num primeiro momento atenta à 
direção política da religião e, portanto, enfrenta a crítica moderna e marxista da religião, que a reduz a 
um assunto privado. Esse é um dos primeiros eixos da Teologia Política e logo havia outro: a Teologia 
Política não era um invento de Metz, mas de Carl Schmitt, jurista e cientista alemão, que reconhece a 
dimensão política do cristianismo. Por outro lado, ele dá uma versão antimessiânica à teologia política 
(MATE, 2009, p. 35). Nessa direção, vale conferir a análise crítica elaborada por Hans-Georg 
Ficklinger, que destaca: “Para uma melhor compreensão do que está em jogo na atual constelação da 
teoria política, com suas raízes na virada da modernidade e na derrubada da concepção medieval, é 
necessário voltar-nos às raízes históricas da conceituação política, elucidando certos significados 
originais importantes”. FICKLINGER, Hans-Georg. A filosofia política na sombra da secularização. 
São Leopoldo: Unisinos, 2016, p. 12. 
5 Partindo dessa ótica, Metz entende que a teologia política deve ser possibilidade de reconstrução de 
um mundo reconciliado. Nesta compreensão, para Metz, o que pretende a teologia política é que o 
cristianismo formule, nesta sociedade, esquemas de convivência de um mundo reconciliado. Com essa 
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da humanidade, quais sejam: as duas grandes guerras mundiais, Hiroshima, 

Nagasaki e a peculiaridade de Auschwitz, para captarmos o núcleo central do edifício 

arquitetônico do pensamento de Metz. Porém, se para tal empreendimento precisa-se 

levar em conta a historicidade que nos remete ao caráter perverso da ação humana, 

explicitada nesses eventos, cabe a seguinte pergunta: é possível falar de humanidade 

frente à negação do humano? 

Nesse sentido, para Metz, falar sobre os horrores do passado implica não só 

encarar os judeus que foram assassinados e que sobreviveram, mas também 

considerar os problemas concernentes às contradições presentes nas sociedades, das 

maldades instituídas pelos poderes reinantes, seja do ponto de vista jurídico, quanto 

do ponto de vista moral.  

Há que se analisar a catástrofe na sua imparidade. Nesta perspectiva, a 

historicidade precisa ser levada em conta na condução dos processos de 

reconhecimento dos feitos, das lutas e dos direitos humanos desrespeitados no 

processo evolutivo da humanidade. Mas, a fim de entender a história perversa, 

precisamos ouvir os testemunhos das vítimas. Esses atores sociais que passam a fazer 

parte do processo de esquecimento e ocultamento das barbáries humanas são frutos 

de estratégias governamentais, de opções políticas iníquas e injustas. Para averiguar a 

catástrofe no seu impacto, precisamos percebê-la radicalmente, porque, abdicando-se 

da percepção da história e da sociedade, significa, sobretudo, evadir-se dos desastres 

da história. E, dum ponto de vista epistemológico e moral, isso significa que há, de 

qualquer forma, uma autoridade que não devemos nunca rejeitar ou desprezar, a au-

toridade daqueles que sofreram, as vítimas. Tal historicidade aponta para a questão 

política como instância definidora dos rumos das sociedades. 

O pensamento político do sujeito surge a partir dos desafios explícitos na 

historicidade do ser humano, da complexa gama de fatos que expressam a 

contraditoriedade da práxis humana que, se, por um lado, luta por ideais de 

libertação, novos direitos, por outro, aponta para a perversidade da ação humana, 

vinculada a interesses utilitaristas e pragmáticos em nome de lógicas 

desenvolvimentistas. Esta processualidade torna o humano meramente parte de um 

sistema no progresso técnico-científico de emancipação, levando, em última 

instância, a barbárie numa espécie de “darwinismo social”, onde perseveram os mais 

                                                                                                                                                                                     

finalidade, Metz elabora o que também podemos chamar de “teologia da memória”, deparando-se com 
o fenômeno Auschwitz, isto é, se depara com a significação.   
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fortes, os que estão mais bem preparados para enfrentar o imperativo mercadológico 

e neoliberal. 

Esta perspectiva visa conceber a política como espaço privilegiado de atuação 

dos atores sociais, sobretudo os cristãos, em uma perspectiva hermenêutica teológica 

do Evangelho acerca da política como esfera onde o ser humano é capaz de definir os 

rumos da vida em sociedade, seja em nível de microestruturas, seja em nível de 

macroestruturas. 

 

Depois de Auschwitz 

 

Uma reflexão crítica depois de Auschwitz toma conhecimento dos terríveis 

eventos da ação humana6. Para Metz, depois de transcorridos tais eventos, não se 

afirma que para os cristãos não haja outras experiências de Deus para além daquelas 

vivenciadas em Auschwitz, mas Ele não estava presente lá, onde mais poder-se-á 

encontrá-lo? Então, a questão central é ter em mente a catástrofe de Auschwitz e 

aceitá-la seriamente como um desafio, como estamos sendo frequentemente 

intimados a fazer, não só sob o ponto de vista da história alemã, mas também sob o 

ponto de vista da cristandade e da concepção de Deus, isto é, da teologia. Sem o 

exercício crítico de pensar a teologia no pós Auschwitz, corre-se um grande risco, a 

saber: não haverá um genuíno desmantelamento do antissemitismo contra a cultura 

judaica. 

Nessa acepção, a teologia política entra no campo da história, enquanto práxis 

humana, na perspectiva do sentido da vida em sociedade, seja na luta pela construção 

do bem comum, em um sentido clássico da finalidade da política, seja na sociedade 

contemporânea, na luta e efetivação dos direitos humanos na sua mais ampla 

compreensão, tanto do ponto de vista da fundamentação, quanto da positivação e da 

garantida efetivação dos mesmos direitos na sociedade civil, sendo esses entendidos 

como construção histórica que requer uma atenção especial com os menos assistidos 

                                                           
6 Adorno, na obra Mínima moralia, formula a problemática da ética da indiferença, ou ética abstrata. 
Aí se afirma que a ética como a justiça surgem como resposta às injustiças concretas, a uma 
experiência do mal. Para Adorno, Auschwitz é singular, daí que emerge o novo imperativo categórico, 
partindo da significação filosófica do sofrimento. Isto é, o sofrimento, o dano e o mal-histórico 
constituem, pois, o ponto de partida do novo imperativo moral. Para Adorno, tal é a problemática 
central: pensar que depois desta guerra a vida poderá continuar normalmente, mesmo que a cultura 
pudesse ser restaurada – continuar normalmente, como se a restauração não fosse já a sua negação – é 
idiota. Se tal situação continua sem parar, a catástrofe será perpétua. Então recordar Auschwitz é 
reconhecer a vigência dos direitos não satisfeitos, a permanência das injustiças passadas (Cf. 
ADORNO, 2001). 
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pela lei e os excluídos do convívio social. 

O projeto de uma teologia política como teologia fundamental prática, práxis 

humana, se articula em três categorias básicas: memória, narração e solidariedade. 

São essas as categorias que explicam o tornar-se prático da razão teológica. Para 

Metz, tais categorias “estão em conexão intrínseca entre si” (1980, p. 212). Isto é, 

apenas em conjunto, recordação, narração e solidariedade são as categorias-base de 

uma teologia fundamental prática. Ou seja: “recordação e narração não têm o seu 

caráter prático sem solidariedade, e a solidariedade não atinge o seu nível 

especificamente cognitivo sem recordação e a narração” (METZ, 1980, p. 212). 

 

Memória como antídoto à repetição da barbárie 

 

Auschwitz, enquanto evento singular, não é o primeiro nem será o último que 

demarca o desrespeito aos direitos humanos. É, pelo contrário, o episódio extremo de 

uma história à racionalidade ocidental. Portanto, para se pensar o impensado, que é a 

barbárie, a memória tem que se constituir como categoria fundamental. Isto é, o ato 

de recordar leva em si a necessidade de não se cair em uma cultura do 

esquecimento/amnésia, pois o esquecimento se torna repetição da barbárie. Nesta 

perspectiva, “por memória, pode-se entender a faculdade de memorizar/recordar, ou 

os conteúdos do memorizar/recordar” (GIBELLINI, 1998, p. 316). Na acepção de 

Metz, fala-se predominantemente dos conteúdos da memória cristã, mobilizados em 

função prática. Trata-se da compreensão da fé como memória. Aqui o conteúdo da fé 

é definido como “memória passionis”, ou seja, da morte e da ressurreição de Jesus 

Cristo. Esta memória determinada tem um poder prático e mobilizador, pois convida 

ao seguimento; os dogmas representam as articulações desta memória, como uma 

memória coletiva traduzida, sendo a Igreja a transmissora pública da memória cristã. 

Tal compreensão de memória ganha força a partir da teoria crítica da 

sociedade que desenvolveu suas dimensões práticas – como “memória perigosa”, na 

medida em que põe em discussão o presente, desperta esperanças adormecidas, abre 

horizontes de futuro e convida à ação. “No nosso caso, trata-se de memória perigosa, 

que acossa o presente e o questiona, porque lembra um futuro que ainda não chegou” 

(GIBELLINI, 1998, p. 317). Assim, a memória não consiste tanto em recordar o 

passado enquanto passado, mas como reivindicar esta história passionis como parte 

da realidade. Para Mate, deixar falar o sofrimento é o princípio de toda a verdade. 
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Isto é, “a memória tem uma pretensão de verdade. Nessa pretensão da verdade da 

memória esconde-se a explicação de que o esquecimento é injustiça” (MATE, 2005, p. 

23). 

Diante da monstruosidade do ocorrido, ninguém ousaria discordar que uma 

das primeiras exigências morais é que este evento não se repita. A nova realidade 

pós-campo de concentração acerca da fundamentação de uma ética não poderia 

partir do abstrato, mas da brutal experiência de desumanidade no campo. Somente o 

fato de que não se repita Auschwitz, significa e implica ter como ponto de partida 

“[...] não perdê-lo de vista, quer dizer, recordá-lo, por isso o novo imperativo é, “o 

dever de recordar ou, se se preferir, a concepção moral do recordar” (MATE, 2005, p. 

23). O ponto de partida é a experiência da destruição da humanidade, porque em 

Auschwitz não morreu somente o homem, o indivíduo na sua singularidade, mas a 

humanidade, o que se negou foi a imagem7 do humano. 

 

Recordação 

 

O exercício de rememoração, na ótica de Metz implica, necessariamente, 

refletir e indagar sobre a significação da recordação com o significado de 

“solidariedade memorativo-narrativa” “[...] com os mortos e vencidos, a qual quebra 

o encantamento de uma história enquanto história dos vencedores interpretada 

evolucionística ou dialeticamente” (METZ, 1980, p. 213). Dessa forma, a recordação é 

central como categoria da interrupção, como categoria da resistência contra o correr 

do tempo e contra o esquecimento. Ora, é tarefa da teologia política ativar e remeter 

para o debate cultural tanto a fé como a teologia em seu fazer teológico. Nesse 

sentido, fé dogmática e práxis do seguimento, continuam indissoluvelmente 

correlatas: nessa senda, o dogma passa a ser entendido como memória prática, na 

perspectiva da fundamentação da recordação, como categoria fundante de uma práxis 

política autêntica. 

Assim, “a recordação deve ser considerada como condição de possibilidade da 

investigação histórica e que a História não é ilimitadamente objetivável” (DILTHEY, 

apud METZ, 1980, p. 221). Assim, o passado redescoberto oferece critérios críticos de 

que a restauração da capacidade de recordar vai de mãos dadas “[...] com a 

                                                           
7 Cf. DIDI-HUBERMAN, (2004). Para uma leitura sobre Auschwitz, ver: DIDI-HUBERMAN, (2017). 
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restauração do conteúdo cognoscente da realidade oculta, tornando-se, assim veículo 

da libertação” (DILTHEY, apud METZ, 1980, p. 221). 

Para Metz, aplicado ao campo da teoria da sociedade e da história, isto quer 

dizer: A recordação do passado pode fazer surgir convicções perigosas e a sociedade 

estabelecida parece temer os conteúdos subversivos da memória. O recordar é um 

modo de se desvincular das realidades existentes, um modo da mediação que quebra, 

por curtos momentos, o poder onipresente das realidades existentes. “O conceito de 

recordação compreende-se como meio do tornar-se prático da razão como liberdade” 

(METZ, 1980, p. 227). Nesta determinação fundamental, recordação é memória de 

liberdade que, enquanto recordação de sofrimento, se torna orientação para um agir 

relacionado com a liberdade. Assim, sua estrutura narrativa leva-a a crítica da 

tecnologia-da-história sem recordação, do mesmo modo que novos encontros com as 

tradições da anamnesis da memória cristã. “A forma de recordação imanente à razão 

crítica é “recordação de liberdade”; dela a razão adquire aquele interesse que orienta 

o seu tornar-se prático” (METZ, 1980, p. 227-228). 

Esta recordação de liberdade é uma recordação determinada, e este recordar 

refere-se àquelas tradições em que surgiu o interesse pela liberdade. Enquanto 

história narrativa de liberdade, tais tradições partem do pressuposto da reconstrução 

crítica da história pela razão argumentativa. Na sua intenção prática, a recordação de 

liberdade é, primariamente, uma recordação de sofrimento (memória passionis). O 

respeito para com o “[...] sofrimento acumulado na história torna a razão receptiva de 

um modo que não pode ser expresso na contraposição abstrata de ‘autoridade e 

conhecimento’” (METZ, 1980, p. 228). 

Nesse diapasão, a história – enquanto história recordada, história permeada 

pelo sofrimento – adquire a forma de tradição perigosa, que não pode ser superada e 

paralisada nem numa posição meramente submetedora em relação ao passado – nem 

numa atitude de crítica ideológica em relação ao passado “[...] a sua ‘mediação’ é, em 

todo o caso, de natureza prática; ela acontece em ‘histórias perigosas’ nas quais o 

interesse pela liberdade se introduz e se identifica e se apresenta a si mesmo, 

narrando” (METZ, 1980, p. 228-229). 

Essa recordação tem, portanto, estrutura narrativa indispensável, que coloca 

na base da unidade abstrata do sujeito fenomenológico uma “consciência enredada 

em histórias”, que se explicita a si mesma narrativamente e, que na vinculação da 

historicidade da consciência a uma “consciência em histórias”, sugere um primado 
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cognitivo da recordação narrada. Tal primado cognitivo da recordação narrativa 

encerra consequências. Leva em si a tarefa de juntar processos narrativos e 

argumentativos, isto é, proceder à hermenêutica crítica da realidade atual com a 

memória dos sofrimentos. 

 

Narração 

 

A recordação narrativa é a condição de possibilidade de expressão dos 

conteúdos da memória, pois aquilo que compõe a memória deve ser narrado. 

“Também a teologia, que é em grande parte uma teologia argumentativa e her-

menêutica, deve ser completada por uma teologia narrativa” (GIBELLINI, 1998, p. 

317). O narrar, torna-se, portanto, uma função da razão crítica. O potencial da 

narrativa precisa ser memorativo e narrativo, até podendo ser menosprezado, talvez 

pela ausência de cientificidade. Ele diz: 

 
A teologia política, que, como apologia prática da esperança cristã, enfrenta o 
problema do tornar-se-prática da razão teológica, está atenta à função narrativa 
da teologia, pois a narração é performativa, quer dizer, tende a comunicar a 
experiência e provocar novas experiências. A narração é um signo eficaz. A 
teologia narrativa é, pois, na teorização de Metz, uma dimensão necessária da 
teologia política como apologia prática da esperança cristã; mas ela teve um 
desenvolvimento próprio, autônomo, em diversos âmbitos da teologia 
(GIBELLINI, 1998, p. 318). 

 

Uma teologia que toma isso em consideração não se exclui das discussões 

científicas e sociais. Ela poderia tornar-se, assim, interdisciplinarmente e 

sociocriticamente, atraente. Ela deveria reivindicar a atenção para o “sujeito” e para o 

perigo de uma “práxis” sem sujeito, frente a uma consciência científica que ameaça 

tornar-se cada vez mais sem sujeito, que já engloba em seus cálculos a “morte do 

homem”. 

Um discurso indireto a favor da constituição narrativa da teologia resulta da 

observação de que todas as tentativas de expor as conexões entre história humana e 

história do sofrimento, ao operar em uma dimensão meramente argumentativa, se 

mostram, no fim, enquanto narrativas camufladas, ocultas a si mesmas. Assim, a 

introdução da  

 
Recordação narrativa e a acentuação do seu primado cognitivo na teologia não é, 
portanto, nenhuma construção ad hoc. Ela atualiza, muito mais, aquela mediação 
de história da salvação e história humana do sofrimento, como a encontramos 
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nas testemunhas e nos testemunhos (METZ, 1980, p. 249). 

 
Desse modo, o cristianismo, como comunidade dos que creem, desde o início, 

não primordialmente como uma comunidade de interpretação e argumentação, mas 

uma comunidade de recordação e narração com instrução prática: recordação-

narrativa e invocativa da paixão, da morte e da ressurreição, por si só, tem estrutura 

narrativa indispensável. Dessa forma, 

 
[...] a fé na redenção da História e do “homem novo” transmite-se em vista da 
história humana do sofrimento, em histórias perigoso-libertadoras, sob cuja 
influência o ouvinte, “tocado” por elas, se torna realizador da palavra (METZ, 
1980, p 249). 

 
 

Solidariedade 

 

A terceira categoria da teologia política como apologia prática da esperança 

cristã é a solidariedade. Esta desempenha um papel fundamental como teologia 

política do sujeito – pela ideia do ser sujeito de todos diante de Deus. Na forma de 

solidariedade memorativa com os mortos e os vencidos, como recordação perigosa 

não só daquilo que vitoriosamente se tornou, mas também do perdido, não só daquilo 

que resultou, mas também do que pereceu. 

 

Solidariedade como categoria de uma teologia fundamental prática é uma 
categoria da assistência, do apoio e levantamento do sujeito frente às ameaças 
agudas e sofrimentos a que está exposto. Ela pertence como a recordação e a 
narração às determinações fundamentais de uma teologia e de uma Igreja que 
querem fazer valer a sua força libertadora e redentora dentro da história do 
sofrimento dos homens (METZ, 1980, p. 268). 

 

Assim, memória e narração só se tornam práticas mediante a solidariedade, 

mas a recordação e a narração da salvação adquirem nesta solidariedade a sua práxis 

místico-política específica. Recordação e narração sem solidariedade não são 

categorias práticas da teologia, como tampouco solidariedade. Sem elas, não se 

exprime a forma humanizante do cristianismo. “Só conjuntamente, recordação, 

narração e solidariedade podem ser as categorias de uma teologia fundamental 

prática” (METZ, 1980, p. 268). Para Gibellini, 

 

A estrutura dessa solidariedade se caracteriza como místico-política: mística 
porque nasce da fé como memória e narração da história de Jesus, política 
porque é práxis na história, é empenho pelo ser-homem de cada homem, pelo 
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“tornar-se sujeito” e pelo “continuar sujeito” de todo ser humano diante de Deus, 
quer dizer, para que a todo homem seja reconhecida na prática sua dignidade. 
Trata-se, de um programa de teologia política como solidariedade planetária, 
para que todos e cada um dos seres humanos sejam reconhecidos como “sujeito 
diante de Deus”. É nesse sentido que a teologia política é uma “teologia política 
do sujeito” (GIBELLINI, 1998, p. 319). 

 
 

Essa solidariedade planetária, místico-política, se opõe ao princípio utilitarista 

de troca da sociedade burguesa na busca de uma memória cristã motivadora. Tal 

solidariedade tanto aponta para o movimento circular da história, os mortos e as 

vítimas, a história do sofrimento, com forte influência de Benjamin,8 passando por 

Horkheimer, Adorno, Marcuse, numa corrente de pensadores provenientes da origem 

judaica que se sensibilizaram com a dramaticidade vivida por seu povo, onde a 

história aparece como “história do sofrimento”. Esta categoria abordada por 

Benjamin passa, posteriormente, às reflexões dos representantes da Escola de 

Frankfurt. A categoria solidariedade se expressa como solidariedade memorativa com 

os mortos. No dizer de Metz, 

 
Solidariedade em que forma? Na sua estrutura dupla: místico-política a 
solidariedade surge, por isso, como categoria da salvação do sujeito onde este está 
ameaçado pelo esquecimento, pela opressão, pela morte; como categoria do 
empenhamento em favor do homem, para ele se tornar sujeito e permanecer 
sujeito (METZ, 1980, p. 271). 

 

Metz capta no interior da teologia política a história do sofrimento humano 

para a formulação de uma teologia fundamental prática: há uma teologia que olha 

para os esquecidos da história, os silenciados pela morte. “Ela não vê as coisas do 

ponto de vista dos vencedores, dos bem-sucedidos e dos que conseguiram, e sim do 

ponto de vista dos vencidos e das vítimas, no grande teatro do mundo, onde se de-

senrola a nossa história” (GIBELLINI, 1998, p. 320). 

Assim, uma história do progresso e da emancipação sem memória do 

sofrimento e da paixão humana seria uma história incompleta e interpretada de 

acordo com um modelo naturalista-darwinista, do ponto de vista dos vencedores. Tal 

proposição acerca da teologia política evidencia uma ética da esperança, “ética 

messiânica”, que abarca a complexidade das dimensões da vida: 1. na luta pela justiça 

econômica contra a exploração do homem pelo homem; 2. na luta pelos direitos 

humanos e pela liberdade contra a opressão política do homem pelo homem; 3. na 

                                                           
8 Nesse sentido, vale conferir BENJAMIN (1996, p. 222-232) e MATE (2011). 
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luta pela solidariedade humana contra a alienação cultural real e sexista do homem 

pelo homem; 4. na luta pela paz ecológica com a natureza contra a destruição 

industrial da natureza por parte do homem; 5. na luta pela certeza contra a apatia na 

vida pessoal. 

A palavra convoca a todos os homens a serem sujeitos: a práxis solidária se 

orientará pela historicidade, na memória das vítimas, nas histórias de sofrimento, 

como memória passionis de hoje. Para Metz,  

 
[...] por isso o cristianismo não está sem opção, neutramente fora ou acima da 
luta histórica pela solidariedade universal dos prejudicados e necessitados. 
Precisa adentrar a luta em vista do tornar-se sujeito solidário de todos os homens 
[...] (1980 p. 275). 

 

Só assim, se o cristianismo se insere no emergir de uma nova sociedade 

universal, poderá fazer valer a solidariedade sem ódio e sem violência. No entanto, o 

amor ao inimigo, oposição ao ódio e à violência não dispensam o cristianismo da luta 

pelo ser sujeito de todos. 

Assim, reconhecendo-os, pode lutar pela emancipação do sujeito, na 

compreensão de política enquanto possibilidade de reconhecer os desafios que 

desabrocham na sociedade, a fim de se ter em vista a dinamização, a realização do 

humano em sua plenitude, como parte de um projeto maior que aponta para a 

efetivação de um porvir, para além da história humana.  

Enfim, vale lembrar o que um dos grandes pensadores da teologia do pós-

holocausto, Emil L. Fackenheim (2009) propôs como máxima que prevê duas 

prescrições e duas proibições. As prescrições são: a) os seis milhões de judeus assas-

sinados não devem ser esquecidos; b) Apesar disso, continuar vivendo como judeus. 

As proibições são: a) o não desesperar da ideia Mensch [pessoa humana]; b) não 

desesperar de Deus. 

Assim, evidencia-se a importância da união indivisível do tripé memória, 

narração e solidariedade sem o qual corre-se o risco de, ou esquecer-se das vítimas e 

narrar sem sentido, não levando em conta a práxis solidária, ou então, o de fazer a 

memória, mas sem que esta seja narrada, caindo no esquecimento, na amnésia, na 

cultura do esquecimento e da racionalização, comprometendo a práxis sem a 

referência da memória da paixão, morte e ressurreição das vítimas da história, 

podendo levar a uma práxis contraditória. E, por fim, tanto a memória, quanto a 

narração desta memória, sem a solidariedade, que é a expressão da práxis do ser 
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humano, não tem sua aplicabilidade que evidencia na autêntica ação ao próximo, na 

luta pela efetivação dos direitos humanos.  

Assim, as religiões e as igrejas não são a salvação, e nem a teologia política 

pretende ser isso, mas, ser sacramento no mundo, como afirma enfaticamente 

Schillebeeckx, “a anamnese, ou seja, a lembrança viva em nosso meio desta vontade 

salvífica universal, ‘silenciosa’ mas ativa, e da absoluta presença salvífica de Deus na 

nossa história” (1995, p. 114). A tarefa das religiões implica proferir uma palavra 

singular, isto é, que seja própria e insubstituível. Esta dinâmica aponta para um Deus 

“interessado na humanidade”, na defesa dos direitos humanos. 

 

Considerações finais 

 

Os seres humanos não são justamente contadores de história, pois são os 

sujeitos da história, embora sua capacidade de explicitar linguisticamente lhes seja 

uma característica congênita à sua existencialidade. Assim, é pela experiencialidade e 

pela vivência na história que se constrói e se faz humano. 

Na modernidade, com o projeto de emancipação, guiado pela racionalidade 

instrumentalizada, emergiram propostas éticas instrumentalizadas, postas a serviço 

da técnica e de lógicas perversas, cujos resultados podem ser elucidados na 

degradação da condição humana por meio da eliminação programada de milhares de 

vidas, posturas fundadas em critérios éticos pragmáticos e utilitaristas. Auschwitz 

explicita cabalmente esse modelo de maquinismo de uma lógica perversa e vulgar, 

operada ardilosamente, um evento de suma centralidade e imparidade, que expressa 

de modo peculiar este protótipo de pensamento, e a necessidade de se analisar o 

processo de esquecimento, apontado na ótica metziana. Assim, por extensão, foram 

negados os direitos humanos inerentes aos humanos: negação da vida com 

dignidade, criação de figuras idolatradas quase que em uma espécie de culto religioso 

terrestre, carente de qualquer dimensão de transcendentalidade, as ideologias 

presentes nos nacionalismos e totalitarismos dos quais, todavia, não conseguimos 

sequer mensurar as consequências, tanto do ponto de vista político, moral, quanto do 

ponto de vista jurídico, elemento do qual permanece o imperativo máximo de 

rememorar para não repetir tais eventos. 

Nessa direção, o critério ético central é a memória das vítimas, daqueles que 

foram os vencidos. Do contrário, estamos sob pena de mantermos uma “cultura do 
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esquecimento” e repetirmos a mesma história de desrespeito aos direitos humanos 

fundamentais. É através da memória das histórias das vítimas que devemos ver a 

própria história! Ou seja, rememorar é condição sem a qual não se pode pensar ou 

mesmo esboçar qualquer proposta ética na atualidade. Temos de arguir por 

compromisso de aproximar-nos dos problemas de Auschwitz, não como evento único 

de desrespeito à humanidade, mas pela sua singularidade, pela significação e pelo seu 

alcance, tanto do ponto dos direitos humanos, quanto na perspectiva política, pois as 

formas de violências biopolíticas se perpetuam em um espiral ascendente nos mais 

diversificados panoramas sociais, de formas e de modos pluriformes. Naturalmente, o 

dado basilar e enigmático da cena política é a vida, posta em primeiro plano, porém, 

igualmente tocada, gerida e administrada pelos processos de tecnificação e de 

tecnologias digitais que a tocam e a modulam. Com isso, não se está propondo que a 

objetividade não seja um elemento essencial, mas como ela está sendo entendida, 

operacionalizada e gerida, pode ser letal, justamente por suprassumir o sujeito no 

interior dos processos de tecnificação. 

Portanto, na perspectiva de Metz, evidencia-se a importância de propor a 

política enquanto espaço privilegiado para a ação, levando em conta as três categorias 

fundamentais que expressam a essência do cristianismo: a memória/recordação, a 

narração e a solidariedade. Essas categorias, intrinsecamente unidas, garantem que a 

história das vítimas seja revista e revisada, justamente, para a partir delas poder 

pensar a política como exercício da cidadania, do bem viver em sociedade, a fim de 

narrar os sofrimentos e as boas notícias, mas, sobretudo, para apontar a importância 

da dinamicidade de uma práxis solidária. 

Em suma, tanto a memória, quanto a narração desta memória, sem a 

solidariedade que é a práxis, não têm sua aplicabilidade, na luta pela efetivação dos 

direitos humanos. Enfim, memória, narração e solidariedade levam o sujeito a ser 

presença construtiva e diferenciada na sociedade atual, embora não sem a real 

consciência de suas complexidades. Desta forma, a perigosa memória dos esquecidos, 

a narração da historicidade que se dá na história humana/história de sofrimento, 

deve apontar para a solidariedade universal de tornar os atores sociais ativos na 

história e na sociedade. A solidariedade como postura e compromisso ético, levando 

consigo a memória e a narração, deve tornar-se práxis na história e na sociedade, 

reconstruindo a cidadania, o novo homem político. 
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25. INFINITO E ÉTICA - SOBRE A CONCEPÇÃO DE “INFINITO ÉTICO” 

EM LEVINAS1 
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Ricardo Timm de Souza2 

 
Para o meu sempre professor Luiz Carlos Susin,  

em seu 70. Aniversário. 
 
 

Introdução - o “infinito” enquanto conceito fundamental de 
qualquer racionalidade 
 

Ao se acompanhar, ainda que em linhas muito gerais, a evolução do conceito 

filosófico de ‘infinito’ ao longo do desenvolvimento do pensamento ocidental, pode-se 

perceber com nitidez o lugar especial que tal conceito ocupa no corpo doutrinal da 

quase totalidade dos autores. Dos pré-socráticos até pelo menos os inícios do século 

XIX, é muito difícil encontrar-se um pensador que tenha passado à história da 

filosofia como representativo e que não tenha, direta ou indiretamente, 

explicitamente (pelo exame acurado da noção de mesma de ‘infinito’) ou 

implicitamente (pelo aproveitamento ou endosso mais ou menos claro de uma 

determinada concepção de ‘infinito’ corrente em seu tempo), dedicado boa parte de 

suas energias ao exame das sempre complexas implicações dessa questão. E isso não 

é um problema de escolas filosóficas determinadas, mas de coerência interna dos 

diversos autores no processo de elaboração e articulação de seu pensamento: poucos 

(e, de um modo geral, não os maiores dentre eles) se puderam poupar o trabalho 

exaustivo que se insinua a qualquer mente que tente abranger o sentido da realidade - 

a filosofia - ao se deparar, exatamente, com a questão do infinito. Trata-se, em 

qualquer universo de sentido, de uma questão radical. 

 Poder-se-ia indicar, entre muitas outras, uma fundamental razão para esse 

fato: é que os pensadores tendem a perceber, ao longo da história, a marcada 

importância que a idéia de ‘infinito’ assume em qualquer configuração racional 

                                                           
1 Apresentado originalmente na II. Reunião da ANPOF, Rio de Janeiro, 1990; revisto e publicado em 
SOUZA, R. T. Sentido e Alteridade – dez ensaios sobre o pensamento de E. Levinas, 2. Edição, Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2012 (e-book). 
2 PUCRS. 
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minimamente ordenada, seja ela algum clássico sistema filosófico, seja simplesmente 

uma determinada articulação lógica, parcial, mas consequente, de elementos 

ontológicos os mais variados. 

Essa importância decorre, ao nosso ver, da característica até certo ponto 

comum que os diversos conceitos preponderantes de ‘infinito’ muito cedo assumiram 

e que os faz, a um tempo e de certo modo paradoxalmente, função da modalidade 

racional que o pensa e aferidor da potência dessa mesma racionalidade, que 

justamente no próprio conceito de ‘infinito’ se torna explícita. Isso configura uma 

espécie de relação “dialética”, que acaba por permitir que uma determinada época se 

encontre consigo mesma em sua forma mais abstrata - mas nem por isso menos 

efetiva - justamente porque seu conceito de infinito “depura” suas mais elementares 

energias racionais e a apresenta para si mesma como “síntese” de todas as suas 

potências. 

 Em outros termos, mais “kantianos”, poderíamos dizer que o conceito de 

‘infinito’ tem se constituído, ao longo dos séculos, em uma espécie de “idéia 

reguladora” das suas próprias potências racionais em sua dinâmica de crescimento, 

as quais nesse conceito mesmo - em sua “infinita” grandiosidade - se podem refletir e 

legitimar. Uma determinada época depende de seus ‘infinitos’ como esses ‘infinitos’ 

dependeram, em seu próprio processo genético, dessa que é justa e 

inconfundivelmente a “sua” época. De outra forma dito, e avançando-se essa tese, 

poder-se-ia dizer até que não se pode compreender o essencial da cultura de uma 

época - e nem de uma filosofia - sem se ter em mente o conceito de ‘infinito’ que paira 

em seu “céu” racional; bem como não se pode compreender um determinado modelo 

de ‘infinito’ sem ser pelo exame razoavelmente acurado das mais profundas 

motivações racionais que permitiram que precisamente “esse” infinito assumisse seu 

status privilegiado na constelação das categorias filosóficas suas contemporâneas. 

 

Convergência de razão, convergência de infinito 

 

 A consciência das linhas gerais de desenvolvimento da razão ocidental no 

sentido daquilo que temos chamado uma “totalização de sentido” e potenciação cada 

vez mais efetiva e abrangente não pode, portanto, senão sugerir que algo semelhante 

deve ter acontecido com o conceito de ‘infinito’. De fato, a história do conceito de 

‘infinito’ filosófico no decorrer das variadas escolas filosóficas preponderantes em 
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termos de tradição de pensamento é também de certa forma “convergente”: o 

‘infinito’ originalmente “perigoso” para a tessitura de uma ordem de sentido racional 

- o ‘infinito’ enquanto “ápeiron” - e sempre provocativo aos primeiros pensadores 

aceitos como filósofos (os quais, não obstante, souberam já oferecer a essa questão 

soluções grandiosas) passa, no fim da Idade Média, a um conceito que em si sintetiza 

todos os seus próprios atributos - com os quais aliás era confundido anteriormente - 

configurando uma síntese magistral, sem que, nem por isso, a racionalidade (talvez 

por razões atrás aduzidas) hesite em acompanhá-lo. 

Descartes propõe depois um modelo de ‘infinito’- cuja notável estrutura formal 

é aproveitada por Levinas - que seja cognoscível “antes de o ser” - ou seja, do qual de 

certa forma se possa conhecer o “todo” a partir do conhecimento de uma determinada 

parte, ou, melhor expresso, que é por não compreender que posso entender 

maximamente, no caso da idéia de Deus3. Na prática, e pela hipertrofia da razão, está 

em pleno curso o processo de “domesticação” (no sentido de “inofensibilização”) da 

noção geral de ‘infinito’; o logos já não tem medo do poder desestruturante (presente 

apesar de toda a dialeticidade atrás referida) de uma noção teoricamente - 

pretensamente, já que infinita - indomesticável, incontrolável. 

O racionalismo pós-cartesiano se encarregará de espraiar as conquistas desse 

modelo de racionalidade por todos os nichos possíveis de realidade concebível. A 

mútua fecundação de diversas escolas filosóficas, que mantêm em comum apenas o 

fato de se desdobrarem crescentemente “para fora de si”, constituirá o mundo 

moderno, o qual, para se legitimar soberanamente, terá de reduzir o poder 

“desestruturante” de qualquer categoria filosófica a uma situação, poder-se-ia dizer, 

de “máximo controle racional” - inclusive no caso do ‘infinito’, que, correlato embora 

da racionalidade que o concebe, mantém latente algum tipo de ameaça às finitas 

potências racionais. O ‘infinito’ ameaça, constantemente, escapar às teias nas quais a 

racionalidade tenta como que envolvê-lo, por mais sutis que essas sejam; e, não 

obstante, a vontade de neutralização se renova: é com o controle do poder 

desestruturante ínsito à própria idéia de infinito que um determinado modelo de 

racionalidade se poderia encontrar consigo mesmo, e só consigo mesmo. 

Permanecendo a sombra do infinito a pairar sobre uma determinada estrutura de 

racionalidade, permanece também, em uma tensão incontornável, a ameaça muito 

real do colapso dessa estrutura de racionalidade, apesar de toda luz que essa possa 

                                                           
3 Cf. Meditationes de prima philosophia, Meditatio III, especialmente 25-27. 
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prometer. 

A maneira de como se fará essa neutralização da questão do ‘infinito’ - tema 

pendente durante séculos, questão sempre recorrente, sempre ameaçadora - é então, 

à época do racionalismo pós-cartesiano, ainda desconhecida. Mas a tendência 

crescente à hipertrofia da razão leva à convicção de que a única maneira de conseguir 

esse importante objetivo sem impedir o próprio desenvolvimento máximo das 

potências racionais é atar o infinito com as cadeias por ele mesmo fornecidas, e de 

uma maneira totalizante, definitiva. Essa é uma grande tarefa de Hegel, o qual 

simultaneamente resolve os entraves à autocompreensão e à totalização absoluta da 

razão pela totalização do “bom” infinito em sua própria circunscrição, para além das 

indefinições do mau infinito em seu infindo de-correr. E isso não por acaso, mas 

porque, como se viu, o ‘infinito’ e a racionalidade que o sustenta e que ele por sua vez 

sustenta são visceralmente relacionados e dispensam aposições artificiais4.  

 Porém, em verdade, a se verificar tal intimidade de origem, “bom” e “mau” 

infinitos hegelianos não são mais do que perspectivas diversas de uma mesma 

realidade credora de precisas motivações racionais originalmente congruentes, que 

não cumpre agora destacar. O que importa é que se perceba que, desde Hegel em sua 

extraordinária síntese, a questão “especulativa” do ‘infinito’ está, enquanto problema 

filosófico central, como que superado; recolher-se-á então a âmbitos mais “parciais” 

do pensamento - matemática, física, epistemologia, etc. - ou, como desde antes já se 

vinha anunciando incisivamente, transmutar-se-á em ideal “material” de uma 

atividade mais “pragmática” - por exemplo, da economia5. 

 Quando o ‘infinito’ conquista a si próprio e define seu âmbito racional de 

efetiva vigência, também o mundo se conquistou, e fechou o círculo de sua própria 

imanência. 

 

 

                                                           
4 Cf. HEGEL, W. F. Wissenschaft der Logik, Suhrkamp, Frankfurt a. M., I. Vol., especialmente p. 65-
173 e 231-358. Como afirmamos anteriormente, a questão do ‘infinito’ permanece central, de maneira 
implícita ou explícita, dos pré-socráticos até pelo menos os inícios do século XIX. É Hegel quem se 
encarrega de “resolvê-la” o mais completamente possível, pois assim o exigia sua doutrina; depois dele, 
pouco se pensa no ‘infinito’ de uma forma “abstrata” ou exclusivamente especulativa em termos 
filosóficos amplos. 
5 A crença em um crescimento “infinito” e a utilização de matérias-primas finitas como se fossem 
infinitas bem demonstram essa estranha transmutação. Ela prova que a base filosófica de teorias 
macroeconômicas hegemônicas que professam esse credo infinitista ainda nem ao menos chegaram 
realmente ao século XX - o século da “finitude” (ver seção seguinte); ou então, vivem com uma 
contradição extrema em sua própria raiz. 
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Do infinito à finitude 

 

Em termos de uma análise cultural ampla, que leve em conta as estruturas 

profundas de sustentação racional do mundo ocidental, a virada do século pode ser 

caracterizada por uma espécie de inversão de uma situação de grande otimismo - 

herança iluminista/positivista - em uma “desconsolada” consciência de finitude. 

Exceto em alguns poucos campos restritos do pensamento, a palavra “infinito” cai em 

quase completo desuso, e isso tanto em termos conscientes quanto nas bases 

“inconscientes” - a confiança virtualmente infinita na capacidade de o ser humano 

dar conta da realidade - que vinham sustentando muito da Ocidentalidade desde 

muitos séculos. O ‘infinito’ é substituído, de forma brusca ou paulatina (conforme o 

universo cultural considerado) pela ‘finitude’, com seus corolários “éticos”, 

“ontológicos” e até “teológicos”: ‘absurdo’, ‘ser-para-a-morte’, e, em última análise, 

‘sem-sentido’ - o que não é de admirar, pois, se o ‘infinito’ representava a própria 

possibilidade do sentido (e nisso acreditou a Ocidentalidade durante séculos, e não só 

na idade média teológica), o seu contrário, a finitude, só pode representar o sem-

sentido. 

O que não é normalmente percebido é que tanto o antigo e saudoso ‘infinito’ 

quanto a moderna ‘finitude’ - símbolos respectivos de otimismo e pessimismo 

racionais-ontológicos - são, no fundo, verso e reverso de uma mesma medalha 

ontológica; mas, acima de tudo, não se vê que tanto um como outro são filhos diletos 

de um mesmo pai, o “voluntarismo totalizante ocidental”, sempre concebido como 

força movente primeva e definido unicamente de forma onto-lógica. 

 Assim, aquilo que, aparentemente, se constituem como noções completamente 

opostas e mutuamente excludentes são na verdade inter-complementaridades que 

apenas se repelem mutuamente como cargas elétricas iguais. Ao ‘infinito’ ontológico-

totalizante não se opõe a finitude, simplesmente porque à totalidade 

ontologicamente determinada nada se pode opor que seja também ontologicamente 

determinado, a não ser sob a forma de um jogo de mútuas completações; em si 

mesmo se fecha o círculo de toda totalidade ontológica. É de certa forma necessária a 

finitude para que o ‘infinito’ se “defina infinitamente”, e por isso ela o complementa; 

mas, por outro lado, têm ambos a mesma constituição original, que evita que se 

acoplem de forma indiferenciada - pois ambos, como grandezas de mesma espécie, 

não podem vir a ocupar o mesmo espaço ontológico da mesma forma. São, enfim, a 
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um tempo iguais e diferentes. Ou, avançando essa tese, são modalidades diversas de 

um trofismo da Totalidade que avança dialeticamente.  

 

“De outra forma que ser” - o ‘infinito’ sem “espessura ontológica” 
de Levinas 
 

 A consciência da necessidade de superação das determinações cegas do “jogo” 

ontológico-totalizante da Ocidentalidade que, dos pré-socráticos a Heidegger, define 

o verdadeiro e o falso, o ser e o não-ser, o válido e o inválido, o real e o irreal, o 

racional e o irracional - dando sempre precedência ao primeiro termo dessas 

dualidades não apenas lógicas - leva Levinas a propor a inversão da ontologia em 

ética enquanto filosofia primeira - onde “ética” é o que ontologicamente não se 

define, o que de certa forma nem ao menos existe para o ser, mas que funda até 

mesmo a possibilidade de o ser ser. À Totalidade é contraposto o que para ela não 

tem sentido: o que tem seu sentido sugerido desde fora das possibilidades 

autotróficas do Mesmo - o Outro. 

 Mas não é aqui o lugar de examinar com maior detenção essa estrutura 

complexa, central no pensamento do autor. O que nos interessa, nesse momento, é 

tentar compreender algumas particularidades da noção de ‘infinito’ tal como Levinas 

a apresenta em contraste com a tradição “normal” da compreensão desse termo. 

O que se pode entender, no pensamento de Levinas, por ‘infinito’? Destaque-

se, primeiramente, algumas características marcantes das concepções clássicas de 

‘infinito’, praticamente invariáveis ao longo dos séculos da história do pensamento 

ocidental: 

a) o ‘infinito’ é sempre compreendido “cosmologicamente”: temporal, 

espacial, grandeza, pequenez; 

b)  muitas vezes se estabelece a partir de parâmetros estabelecidos por uma 

hierarquia de perfeições; 

c) é concebido e discursivamente apresentado a partir de um determinado 

modelo de analogia com o finito que o pensa (essa é a forma que permite 

que, de certo modo, o próprio finito se “infinitize” ao partir ao encalço do 

‘infinito’); 
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d)  é geralmente apresentado , explícita ou implicitamente, como uma 

dimensão de grandeza apesar de tudo passível de ser compreendida 

“inteira” a partir da compreensão de suas “partes”; 

e) tende a se “des-infinitizar” a partir da abordagem lógica-sincronizante 

de quem o pensa; 

f)  mas, acima de tudo, define-se sempre ontologicamente, mesmo quando 

se refere, especialmente no campo da teologia tradicional, a um 

determinado atributo ético - a infinita bondade de Deus é decorrência da 

infinitude de seu Ser, e não o contrário. Não é de admirar o fato de que, 

perpassando o senso-comum de uma infinidade de gerações, não se pôde 

normalmente imaginar, nem ao menos suspeitar, que fosse possível 

conceber o infinito de forma diversa da obviedade onto-cosmológica; 

talvez tenha sido Pascal quem no ocidente mais se aproximou das 

perigosas fronteiras que separam a mensurabilidade racional, mesmo de 

infinitas grandezas, da incomensurabilidade ética de um infinito que se 

propõe para além da própria idéia de grandeza, um infinito 

verdadeiramente abissal, indício concebível de uma alteridade radical. 

Para Levinas, em contrapartida, pode-se destacar que o infinito - inspirado 

formalmente pela Terceira Meditação de Descartes - é, primacialmente, não-

ontológico, no sentido de que não se define desde a lógica de ser e não-ser. Pauta-se 

desde parâmetros não-ontológicos na medida em que, sobre esses, a ontologia do ser 

neutro “não pode poder”. Trata-se do infinito ético. A ética é, nesse contexto, 

absolutamente dis-tinta da ontologia: não apresenta tecidos que possam ser 

incorporados pela dinâmica de crescimento ontológico, nem se constitui, em sentido 

profundo, em alguma forma de solidez ontologicamente observável ou 

compreensível. Está, simplesmente, fora, antes do ser e de suas determinações 

lógico-sintéticas (é de se observar que não se trata de uma ética prescritiva, mas 

fundante; e, nessa dimensão, representa a própria possibilidade de se pensar o 

sentido do ser). 

 Desde o ponto de vista de uma primeira aproximação, o ‘infinito ético’ 

levinasiano, assim, 

a) apresenta-se não pré-definido por estruturas cosmológicas de 

compreensão da realidade; 
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b)  não é credor de uma ordenação ou hierarquização axiológica de bases 

ontológicas (a falta de ser não significa carência de sentido para o infinito 

ético); 

c) é sem analogia de nenhuma espécie com quem tenta pensá-lo; 

d)  não tem possibilidade de ser conhecido, pois move-se em uma esfera 

outra que aquela do conhecimento e do desconhecimento; 

e) não está sujeito às potências de um processo sincronizante-

neutralizante e voluntarista de alguma estrutura auto-referente de 

totalidade, ou a alguma modalidade de integração a estruturas auto-

compreensivas ou tautológicas; 

f)  escapa às possibilidades de uma racionalidade particular; 

g)  não se encontra no sujeito e não se reduz à sua própria idéia; 

h)  constitui-se na própria condição da novidade, do novo, com relação ao 

antigo, ao já sincronizado em uma determinada síntese intelectual; 

i)  des-ordena o ontologicamente ordenado; 

j)  des-neutraliza a pretensa neutralidade do ser que se desenvolve, 

criticando radicalmente o que a crítica ontológica ou dialética incorpora e 

insufla de ser; 

k)  questiona o que somente desde si se legitima, inclusive a idéia de 

liberdade que se justifica pela sua própria realização; 

l)  introduz a possibilidade formal da noção de alteridade para além do 

jogo dialético. 

 

Conclusão - sentido e questões do infinito ético 

 

A compreensão efetiva da inversão levinasiana da ética em filosofia primeira 

coloca problemas de extraordinário alcance e profundidade; a ser levada a sério, 

trata-se, nada menos, do que reescrever, desde um prisma “epistemológico” 

totalmente diferente, todos os procedimentos de abordagem da realidade. E este 

reescrever apenas se insinua, mesmo na mobilização das mentes que penetram com 

extrema incisividade na ampla problemática sugerida. Mais do que uma capacidade 

ou vontade, trata-se talvez de uma questão de maturação dos tempos. 

 Nesse momento, interessa-nos destacar o seguinte: se é verdade o que 
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afirmamos anteriormente, ou seja, que ao longo da história o conceito dominante de 

‘infinito’ co-determina a estrutura racional de autocompreensão de uma época à 

medida em que se autodetermina - e, como sugerimos, temos muito boas razões para 

crer nisso - então uma época que é capaz de conceber uma noção de ‘infinito’ que 

escape ou supere as dimensões de um necessitarismo ontológico-categorial 

determinante na tradição do pensamento ocidental será também capaz de superar os 

condicionamentos de uma racionalidade solitária e aferrada obsessivamente a si 

mesma com seu corolário de autolegitimações cada vez mais insustentáveis a 

qualquer espírito lúcido - pois tende a se fechar faticamente em uma estrutura de 

sentido suicida-totalizante (veja-se por exemplo a questão sócio ecológica). 

A tarefa do pensamento: aterrissar na eloquência da realidade concreta e 

reestruturar-se desde as exigências éticas que essa coloca: provavelmente, mais do 

que uma condição de auto coerência, uma condição de sobrevivência.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26. CULTURAS Y CONTEXTOS DE LA MISIÓN1 
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Roberto E. Zwetsch2 

 

“Si saben interpretar tan bien el aspecto del cielo y de la tierra, ¿Cómo es que no 
saben interpretar el tiempo en que viven? ¿Por qué no juzgas por ti mismo lo que 
es justo?” 

Lucas 12.56s 

“Empezaba a sentir la nostalgia de la sangre y de la suciedad, porque es la única 
forma en que podemos sentir la vida”. 

Ernesto Sábato3 
 
 

Introducción 

 

Si es que estamos juntos por la vida, esto significa una valorización de la vida 

misma desde los lugares más improbables, desde las vulnerabilidades más urgentes 

donde “la sangre y la suciedad” gritan y claman por Vida, por dignidad, por 

liberación.  El momento en que vivimos en el mundo es sombrío, lleno de 

inseguridades de todo tipo, de banalización de la vida, de pérdida de referentes y de 

memoria. Un momento de inflexión a un tiempo abierto que nadie consigue 

identificar, nombrar, imaginarse. Tiempo de discernimiento, entonces, si recordamos 

a la teología cristina y al soplo del Espíritu. Tiempo que nos llama al seguimiento del 

Jesús de Nazaret por los caminos sórdidos de nuestra historia cambiante, llena de 

luces artificiales que más nos ciegan que nos ayudan a ver con claridad lo que pasa y 

qué nos aguarda en el futuro. 

 Quisiera en este texto empezar con dos registros históricos para que no se nos 

olvide las visiones que, desde cien años, por lo menos, se proponían a sembrar un 
                                                           
1 El presente texto fue presentado en la Consulta Regional Juntos por la Vida: la misión en el Espíritu 
organizada por la Comisión de Misión y Evangelización del CMI – Consejo Mundial de Iglesias, 
realizada en Rosario, Argentina, de 30/4-04/5/2017, en conjunto con la FAIE - Federación Argentina 
de Iglesias Evangélicas. Esta consulta fue preparatoria de la Conferencia Mundial de Misión y 
Evangelización realizada en Arusha, Tanzania, de 8 a 13/03/2018. El texto fue revisado para la 
presente publicación. 
2 Doutor em Teologia por Faculdades EST, São Leopoldo, RS, professor associado do PPG de 
Faculdades EST, membro do Grupo de Pesquisa Identidade Étnica e Interculturalidade. Pastor da 
IECLB – Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Membro do Conselho Permanente do 
FMTL – Fórum Mundial de Teologia e Libertação. 
3 SÁBATO, Ernesto. Querido y remoto muchacho. Buenos Aires: Losada, 1998, p. 86s. 
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mundo nuevo y humano, aunque en las vueltas de la historia este “nuevo” acabó por 

traducirse – a veces – en tragedias y desafíos renovados, cruciales, ni siempre 

detectados a tiempo. La ceguera parece ser una constante en la historia humana y hay 

que percatarse de esto una y otra vez a fin de que no se caiga ingenuamente en 

ilusiones o falsas promesas4. 

El primer evento a rememorar es los cien años de la Revolución Rusa de 

octubre de 1917. Fue un momento único en la historia reciente del mundo moderno, 

con innumerables promesas sobre todo a la clase trabajadora y a los pobres en 

general. Momento de transformaciones y de giro en el poder mundial. Pese a eso, se 

verifica que las dos grandes guerras de la primera mitad del siglo 20 hicieron su 

hincapié en este proyecto de sociedad socialista y lo que pasó en el post-guerra llegó a 

ser el reverso de las promesas, con los crímenes del stalinismo y la desilusión que su 

denuncia a mediados de los años de 1950 ha provocado en la izquierda mundial. 

Setenta años después nos deparamos con la derrocada de este intento histórico y la 

vuelta a una sociedad basada en la desigualdad y la violencia. A pesar de la queda del 

estado comunista, sin embargo, no es inteligente desconocer los posibles avances en 

la caminata de aquel pueblo o diversidad de pueblos que se conformaron en la Unión 

Soviética.  

 El segundo registro tiene que ver con la hermenéutica de la presencia de las 

manifestaciones religiosas y de fe en la vida de la humanidad. Tratase de la 

publicación del libro Das Heilige (Lo Sagrado), del fenomenólogo alemán Rudolf 

Otto5, también en 1917. Este libro renovó en aquel momento histórico la percepción 

del fenómeno religioso y de alguna forma atestaba la influencia de la teología de 

Lutero en aquel entonces. Como celebramos en este año el jubileo de la Reforma 

Protestante, volver a leer R. Otto podrá constituirse en un ejercicio crítico importante 

justamente cuándo se habla del resurgimiento de lo religioso en las más distintas 

formas o manifestaciones. Otto habla en su libro del misterio fascinans et 

tremendum que a un tiempo atrae y causa espanto y asombro a muchas personas 

sensibles. ¿Cómo entender estos fenómenos en medio a una sociedad dominada por 

un sistema secularizado hasta la medula de sus estructuras perversas?  

 En este texto me propongo a reflexionar sobre la dimensión plural de las 

                                                           
4 Un buen ejemplo es el extraordinario romance del escritor portugués José SARAMAGO. Ensaio 
sobre a cegueira. São Paulo: Cia. das letras, 1995. 
5 OTTO, Rudolf. O Sagrado: os aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com o racional. 
Trad. Walter O. Schlupp. São Leopoldo: Sinodal, EST; Petrópolis: Vozes, 2007. 
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culturas que conforman la vida humana en las distintas sociedades, evidentemente, 

de forma incompleta, pero a modo de un acercamiento más interrogativo que 

resolutivo. Es a la vez una reflexión que pone en tela de juicio la centralidad del 

fenómeno de las culturas a par de su importancia para comprender la vida en su 

diversidad a un tiempo dramática y prometedora. En un segundo tópico quisiera 

relacionar la dimensión cultural con el desafío de la interculturalidad como producto 

maduro ya de la globalización que hizo una revolución en el mundo actual por medio 

de la economía de mercado, de las comunicaciones masivas y accesibles a millones de 

personas, pero al mismo tiempo llevando el mundo a una crisis profunda de los 

sistemas políticos, económicos y culturales que rigen la vida de las sociedades. La 

interculturalidad aquí en este texto, sin embargo, parte no de los sectores emergentes 

y bien situados, sino desde los márgenes, desde las poblaciones migrantes y que 

buscan desesperadamente a veces un lugar para sobrevivir y reconstruir sus vidas y 

sueños. Al final, deseo apuntar para algunos de los desafíos que me parecen urgentes 

a la misión de las iglesias en el contexto de la misio Dei y de las manifestaciones 

incómodas de su Espíritu, y no sabemos ni dónde viene ni a dónde va (Juan 3.8). 

 

1. Cultura – un concepto plural 

 

Cultura dice respecto al ser humano en este mundo. Hablar de cultura 

significa hablar del ser humano, del medio ambiente, de las transformaciones que la 

humanidad realiza en este ambiente, de las contradicciones humanas entre sus 

discursos y prácticas de vida. Es decir, significa hablar del sentido de la vida para 

quienes se interrogan sobre la vida humana en un mundo transformado 

permanentemente, en una realidad convulsionada por tanta violencia y absurdos 

inimaginables, por interrogantes radicales sobre el futuro humano en la tierra y más 

allá. Así, hablar de cultura significa hablar de la convivencia humana en este mundo, 

de los encuentros y desencuentros de la humanidad en su larga trayectoria en el 

tiempo. Es confrontarse con nuestro largo pasado humano, con nuestras tragedias y 

sucesos, para tentar de alguna manera entendernos como seres en el mundo, como 

hijas e hijos de la tierra conforme dicen los pueblos indígenas. En este sentido, 

significa interrogarnos sobre nuestro futuro en este pequeño planeta donde existimos 

y hacemos historia. 

Pero hablar de los contextos de la misión implica decir de qué misión estamos 
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hablando, qué significa mirar a la condición humana que compartimos con todas las 

personas del mundo, con sus distintas culturas y pertenencias comunitarias, de los 

arraigos de fe y comprensión de lo divino, de lo Sagrado, desde un punto de vista 

propio. ¿Cuál es? Evidentemente estamos hablando desde nuestra fe y pertenencia a 

la comunidad de seguidoras y seguidores de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 

Esto es nuestro punto de partida común y al mismo tiempo nuestro sentido de 

existencia como miembros de la comunión cristiana en el mundo. 

Asimismo, creo que este mismo punto de partida para esta reflexión nos sirve 

de igual modo para mirar hacia adentro de manera crítica y autocrítica. El Papa 

Francisco, que vino del fin del mundo para de alguna manera reformar la Iglesia 

Católica romana, no se cansa de afirmar su programa como pastor de su iglesia: la 

iglesia solo tiene sentido en este mundo si es y asume ser iglesia en salida, que yo 

entiendo como iglesia misionera, iglesia en peregrinación6. Ahí ya tenemos un 

primero interrogante crítico hacia adentro. ¿Qué iglesia somos o cómo vivimos 

nuestro existir en este mundo como iglesia enviada para anunciar buenas noticias, o 

como escribió el Papa, para compartir la alegría del evangelio? Entiendo que el tema 

nos compromete a un análisis del contexto de manera seria, responsable (o sea, 

crítica) y al mismo tiempo llena de esperanza, creativa, profética, si a tanto 

lleguemos. 

 

2. El contexto también es plural 

 

¿Cómo describir el contexto plural en que vivimos? ¿Con que herramientas de 

análisis? No basta más mirar el mundo con el lenguaje dual que utilizábamos 

seguidamente el último cuartel del siglo 20. El mundo quedó más complejo desde la 

revolución de la informática. Vivimos en una sociedad nueva que quizás no podamos 

comprender bien todavía. Es que estamos metidos en ella, pero no tenemos la 

comprensión exacta de su realidad y de las consecuencias que este nuevo momento 

histórico nos reserva en inicio del siglo 21. Esta es una de las dificultades más 

importantes que enfrentamos. Hay muchas teorías sociales, filosóficas, económicas, 

políticas e incluso de las ciencias de la religión que se están elaborando actualmente 

con esta finalidad: explicar en qué mundo existimos, cuáles son sus retos globales y 

                                                           
6 PAPA FRANCISCO. Evangelii Gaudium. A alegria do evangelho. Sobre o anúncio do evangelho no 
mundo atual. São Paulo: Paulus, Loyola, 2013. PAPA FRANCISCO. A igreja da misericórdia. Minha 
visão da igreja. Ed. Giuliano Vigini. São Paulo: Paralela, 2014. 
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sociales que se nos presentan con una urgencia sin tregua. Podemos preguntarnos: 

¿en qué medida estamos preparados para enfrentar tales retos y cómo imaginamos el 

mundo que viene? Tarea gigantesca frente a la cual me parece sumamente importante 

asumir una postura humilde, abierta a los distintos y complejos interrogantes, sí, 

pero al mismo tiempo esperanzadora, crítica, y radicalmente solidaria con la gente 

más vulnerable de este mundo, en todas sus expresiones, si es el caso de que hacemos 

parte de la comunidad del Crucificado. Frente a los contextos de violencia, 

desrespecto a los derechos humanos, guerras planeadas en función de los intereses de 

la geopolítica de los países que dominan la corrida armamentista, de exploración sin 

trabas de personas y del medio ambiente, entendido sumariamente como simple 

fuente de recursos, es decir, sin cualquier respecto con sus debilidades y limitaciones, 

a veces nos sentimos muy pequeños para decir algo que haga sentido en la escena 

global. Por esto hay que buscar el lenguaje preciso, la forma que nos permita decir 

algo con sentido en este momento de nuestra historia humana global. Si queremos 

vivir juntos por la vida e imaginar un mundo donde quepan todos, habrá que ser muy 

creativos, tenemos que sorprender a la gente, decir algo que llame su atención desde 

sus angustias más profundas y humanas, desde los dramas que afligen a la gente en 

sus vidas olvidadas y despreciadas en los grandes análisis, desde la vida misma 

donde ella pulsa y gime y llora y contesta y clama a los cielos por nuestra solidaridad 

sororfraterna. 

El contexto es plural, complejo, con múltiples desdoblamientos, sea de qué 

perspectiva de análisis nos encontremos y hagamos nuestra explicación. Si  

interrogamos desde lo económico, habría que buscar ayuda con los intelectuales que 

nos ayuden a comprender los impases de gran economía actual, una descripción del 

capitalismo financiero del siglo 21 como lo hizo, por ejemplo, Thomas Piketty desde 

una mirada nueva a  partir de datos oficiales de los gobiernos y que desnudó – de 

cierto modo – el discurso de los ajustes económicos7. Desde un punto de vista 

económico habría que discutir qué caminos se presentan a la humanidad en este siglo 

entrante una vez que el neoliberalismo triunfante se muestra a cada paso fracasado y 

sobremodo injusto – y creo que se puede decir – cruel frente a los gravísimos 

problemas que enfrentamos como humanidad en este pequeño planeta azul. Solo 

para mencionar una conclusión de Piketty, la desigualdad no se resuelve con ajustes 

                                                           
7 PIKETTY, Thomas. O capitalismo no século 21. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. 
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económicos, sino con mejor distribución de las riquezas8. La concentración de las 

riquezas en el mundo hoy llegó a un límite absurdo, como atestaba la doctora Agnes 

Aboum, moderadora del Comité Central del CMI. O sea, en mi modesta opinión, el 

problema del mundo actual no es de crecimiento económico, como suelen decir los 

especialistas y el discurso de los grandes medios de comunicación, interesadamente. 

O por lo menos, no lo es exclusivamente. Es quizás más una cuestión de distribución, 

de nuevos métodos productivos, de alternativas menos violentas para con el medio 

ambiente y más inteligentes en el sentido de ahorrar recursos en vez del despilfarro 

que constatamos en nuestras ciudades, y en el campo. Para poner un solo ejemplo 

menciono el trato con el agua en nuestros países, a comenzar por el desperdicio en 

nuestras casas, calles, ciudades, empresas, campos y hasta en las iglesias. 

En lo que atañe a lo social, vivimos un tiempo nuevo, con la entrada de la 

comunicación virtual en el centro mismo de nuestras experiencias cotidianas. Es lo 

más visible que nos pone frente al mundo maravilloso de las pantallas, pequeñitas y 

grandes. Nuestro mundo actual es audiovisual, con el perdón de la rima. Nuestros 

ojos están permanentemente seducidos por los colores de las luces artificiales de los 

pequeños o grandes aparatos. Es distinto maravillarse con la luz del sol al final del día 

en las orillas del Río de la Plata en Buenos Aires o del Río Paraná en Rosario, o al 

margen del Lago Guaíba en la ciudad de Porto Alegre en Brasil. Sin embargo, otra es 

la experiencia al maravillarse frente a los colores de neón de las calles, adentro de los 

shoppings centers o de los múltiples aparatos que tenemos en nuestras manos. Estas 

luces son muy distintas, de otra matriz. Aquí hay un sistema mundo en que estamos 

metidos y que nos domina enteramente. Vivimos – si lo puedo decir de un modo 

provocativo – encerrados en este mundo de apariencias, como en un nuevo 

cautiverio, en el que gozamos y sufrimos, el cual al mismo tiempo sustentamos con 

nuestro trabajo, nuestras ideas y aspiraciones, pero también en sufrimiento, en 

angustias muchas, en dolor, miedo, desespero, que en muchos casos actualmente 

acaba por llevar mucha gente al suicidio. Es impresionante el crecimiento de los 

suicidios en el mundo, sobre todo entre las capas más jóvenes de nuestros países. Por 

esto habría que estudiar más este hecho, no por ser único, sino por señalar una 

solución final destructiva y desalentadora. ¿El mundo camina para el suicidio 

                                                           
8 ZWETSCH, Roberto E. Pobreza e riqueza diante dos cenários urbanos: deslocamentos na teologia 
latino-americana a partir da perspectiva intercultural. In: GMAINER-PRANZL, Franz; JACOBSEN, 
Eneida (Orgs.). Teologia Pública. Deslocamentos da teologia contemporânea. V. 5. São Leopoldo: 
Sinodal, EST, CAPES, 2015, p. 79-122. RIEGER, Joerg. La religión del mercado. Una aproximación 
crítica a la acumulación y la pobreza. Buenos Aires: La Aurora, 2016. 
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colectivo? No sé ni me siento capaz de siquiera examinar la cuestión climática, por 

ejemplo. Pero los estudios de expertos en medio ambiente no se cansan de alertar a 

los gobiernos sobre el verdadero impase ecológico que se acerca a pasos largos y más 

ligeros de lo que pensábamos hace veinte años, para poner un marco cronológico. Lo 

que más me deja perplejo es que frente a este clamor de la Tierra, los países 

hegemónicos simplemente no aceptan cambiar lo más mínimo en sus modos de vida 

altamente marcados por excesivos gastos de energía y recursos naturales. 

Nuevamente la encíclica ecológica del Papa Francisco Laudato Sí fue una llamada 

importante en este sentido como también el documento del CMI Juntos por la Vida, 

que ha orientado las reflexiones de nuestras iglesias en la preparación de la 

Conferencia Mundial de Misión y Evangelización de 2018 celebrada en Arusha, 

Tanzania. 

En la dimensión de lo político, experimentamos tiempos muy oscuros, de 

grandes incertidumbres y retrocesos en lo que entendemos por democracia. En 

verdad, no tenemos la democracia amplia que proclaman los liberales, antes vivimos 

bajo distintas formas de autoritarismos disfrazados en democracias parlamentarias. 

Lo peligroso de este momento es la pérdida de la pertinencia de lo político, sin el cual 

las tendencias al neofascismo o nuevas formas de totalitarismo se presentan cada día 

más seductoras a miles de personas, lamentablemente incluso en medio de nuestras 

comunidades cristianas. Creo que aquí hay que tomar una decisión corajosa por el 

rescate de lo político como tarea noble de la organización de la sociedad en vista del 

ejercicio de la justicia, como defensa del bien común, quizás, del bien vivir, como 

proclaman los pueblos andinos. Tenemos ahí toda una nueva e inmensa tarea frente a 

los retrocesos apuntados. 

Y en lo que atañe a lo religioso por igual vivimos tiempos muy difíciles con 

movimientos masivos de restauración, de crecientes tendencias fundamentalistas que 

conllevan violencia simbólica y – tristemente en algunos casos – también física. Y 

esto no acontece solamente en otras religiones, también en medios cristianos se ha 

testimoniado hechos contra mujeres y la niñez que nos llenan de vergüenza e 

indignación. Así que habremos de preguntarnos ¿qué significa todo esto de la 

violencia, de la deshumanización creciente, de la desconsideración por la fragilidad 

humana y del medio ambiente? 
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3. Culturas e interculturalidad 

 

Las teorías antropológicas más recientes han superado la distinción clásica 

cultura x naturaleza. Hay por lo menos tres vertientes teóricas que nos explican el 

lugar del ser humano en la realidad9. La primera se puede llamar de la teoría de lo 

simbólico, que nos remite a autores como Claude Lévi-Strauss, Cliford Geertz y otros. 

En este análisis se busca trabajar con la distinción orden x caos. Las culturas son 

respuestas humanas que buscan ordenar el caos y de ahí viene la búsqueda por el 

significado de las reglas y ordenaciones de las sociedades. El mito es un recurso 

humano muy antiguo que ayuda las sociedades a explicar la historia y la vida, y darle 

un sentido trascendente. Valorizando sumamente el mito, Lévi-Strauss escribió que el 

mito es el antecesor de la ciencia moderna. Por esto hay que dar oídos a esta manera 

muy antigua de reflexionar y explicar el mundo.  

La segunda vertiente son las teorías de la praxis y ahí nos encontramos con 

autores como Max Weber, Karl Marx, Pierre Bourdieu, Marshall Sahlins. Para estos el 

foco del análisis debe concentrarse en las cuestiones de la práctica y del ejercicio del 

poder en la sociedad, lo que significa que hay que trabajar a partir de los conflictos 

que movilizan la vida en sociedad. Distintas son las respuestas, por supuesto, pero 

todas acaban por apuntar a la emergencia de una antropología de lo político como eje 

de explicación de la vida humana (G. Balandier).  

Hay una teoría más reciente y que tiene como base los estudios de Marcel 

Mauss sobre lo que él llamaba la práctica del don o la dádiva. Es el llamado tercer 

paradigma también conocido como antropología del don, siendo uno de sus 

representantes el antropólogo francés Alain Caillé. En esta teoría los principales 

conceptos, que dialogan con las teorías de lo simbólico y de la praxis, son 

cooperación, colaboración, reciprocidad. Es por esto que esta teoría nos acerca de las 

experiencias de los pueblos indígenas donde se ejercita aún hoy día formas de vida 

basadas en la reciprocidad, la mutualidad y la cooperación. Es interesante observar 

que mismo en la sociedad capitalista moderna, adentro de las relaciones 

comunitarias, encontramos formas actualizadas del ejercicio del don o reciprocidad 

como forma de relacionarse socialmente. Un ejemplo concreto en Brasil son las 

distintas formas de trabajo comunitario en que no entra la economía monetaria, 

                                                           
9 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A arca de Noé. Apontamentos sobre sentidos e diferenças a respeito da 
ideia de cultura. In: SUESS, Paulo (Org.).  Culturas e evangelização. A unidade da razão evangélica na 
multiplicidade de suas vozes pressupostos, desafios e compromissos. São Paulo: Loyola, 1991, p. 21-40. 
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antes otras formas de retribución como el prestigio, las formas de contrapartida, las 

fiestas, las alianzas vecinales. En Brasil utilizamos el término indígena mutirão para 

esta forma de ayuda mutua, que es muy común en comunidades de periferia y 

ambientes rurales. 

Quisiera proponer la necesidad de incorporar a nuestro análisis el concepto de 

lo intercultural. Como escribió el filósofo cubano Raúl Fornet-Betancourt:  

 
Interculturalidad designa [...] aquella postura o disposición por la cual el ser 
humano se capacita para e se habitúa a vivir ‘sus’ referencias identitárias en 
relación con los llamados ‘otros’, es decir, las compartiendo en convivencia con 
ellos. De ahí que se trata de una actitud que abre el ser humano y lo impulsa a un 
proceso de reaprendizaje y a un replantearse cultural y contextual.10  

 

Este me parece ser uno de los desafíos culturales más importantes en el 

momento actual, es decir, encontrar caminos o formas de trabajar nuestras 

identidades con los otros y no contra los otros, en convivencia solidaria y creativa, 

crítica y autocrítica. Concuerdo con la sospecha de Fornet-Betancourt de que en 

América Latina la filosofía latinoamericana no supo aun responder al tejido 

intercultural que caracteriza la realidad histórico-cultural de este continente y del 

Caribe. La cuestión intercultural, presente desde largo tiempo, solo ha emergido en 

los debates en las últimas décadas junto con la ascensión de los movimientos 

indígenas, afroamericanos, de mujeres y otras minorías, constituyéndose en una 

demanda urgente por justicia cultural, que viene junto con las luchas por 

reconocimiento y justicia de género, social, étnica, económica y política. Esta es la 

perspectiva teórica de la teoría decolonial11. 

En este sentido, hay que atentar de donde vienen los ejemplos alternativos. 

Aquí los trabajos de Homi Bhabha son muy provocativos12. Él llama la atención a la 

cultura de los intersticios – de los entremedios – de las comunidades como locus de 

una nueva concepción de vida y de humanidad – los grupos marginados, la lucha de 

las mujeres (por ejemplo, contra el grave ascenso del feminicidio en el mundo), de los 

pueblos indígenas, de la niñez, de los pueblos negros (África como continente 

olvidado en los cálculos mundiales, a no ser por sus riquezas naturales), de las 

personas con distintas vivencias sexuales (tema que divide familias, iglesias, 

comunidades, pero que no se puede más olvidar en nuestros debates). El desafío que 
                                                           
10 FORNET-BETANCOURT, Raúl. Interculturalidade. Crítica, diálogo e perspectivas. São Leopoldo: 
Nova Harmonia, 2004, p. 13. 
11 CUNHA, Carlos. Provocações decoloniais à teologia cristã. São Paulo: Terceira Via, 2017, p. 51-92. 
12 BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2013. 
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viene de los márgenes (como en la ponencia de Wati Longchar del CMI en la 

Consulta de Rosario), es decir, desde los entremedios, de los intersticios de la 

realidad cambiante de nuestro tiempo veloz, de las brechas del sistema (que se 

presenta como absoluto, como imperio, así en el libro Más allá del espíritu del 

Imperio, de Néstor Míguez, Joerg Rieger y Jung Mo Sung13).  ¿Será la comunidad 

cristiana en el mundo hoy una minoría abrahamica como testimoniaba el arzobispo 

brasileño Monseñor Helder Cámara en los años de 1960/1970?14 Aquí valdría la pena 

volver a un pequeño libro del teólogo uruguayo Juan Luis Segundo, de los años de 

1970, donde él trabajó la distinción importante entre masas y minorías15. Allí 

preventivamente nos alertaba el teólogo jesuita: el evangelio no es y no será mensaje 

de masas. Es mensaje de minoría, es mensaje exigente, es un mensaje que propone 

nada más nada menos que una conversión, pero entendida como conversión 

permanente, como lo defendió Lutero, un tornarse nueva persona cada día, jamás 

concediendo con el pecado, con la violencia, con la deshonestidad, con la injusticia. 

Esto tiene que ver con muchos de los cometidos de Jesús que nos acusan, con 

frecuencia: Dios o el mamon, poder y riqueza o cruz y pobreza, los primeros son los 

últimos y estos son los primeros, la astucia de las serpientes y la sencillez de las 

palomas, y tantos otros […]. 

Habría que hablar entonces de intercontextualidad e interculturalidad como lo 

he escuchado de la teóloga Karla Koll en la Cátedra Latinoamericana de la UBL, en 

San José de Costa Rica, en abril de 2017. No hay un contexto aislado, pero contextos 

que se interconectan y se interrelacionan en un intercambio sin fin que se torna hoy 

día cada vez más exigente. De ahí la necesidad de trabajar con la interculturalidad de 

forma más amplia y abierta al aprendizaje con el otro. Se trata de un diálogo o 

conversación entre hermanos y hermanas distintos pero cercanos en la misma 

búsqueda de liberación, como solía decir José Míguez Bonino. 

Aquí me parece importante tomar en cuenta una nueva idea de justicia, como 

la presentó el Nobel de economía Amartya Sen en un libro magistral16. Él empieza 

distinguiendo entre justicia trascendental (de la ley objetiva que aspira expresar la 

justicia ideal) y justicia comparativa (desde las relaciones concretas de la vida, que se 
                                                           
13 MÍGUEZ, Néstor; RIEGER, Joerg; MO SUNG, Jung. Para além do espírito do império. Novas 
perspectivas em política e religião. São Paulo: Paulinas, 2012.  
14 CÂMARA, Dom Hélder. O deserto é fértil. Roteiro para as minorias abraâmicas. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. 
15 SEGUNDO, Juan Luiz. Masas y minorías. En la dialéctica divina de la liberación. Buenos Aires: La 
Aurora, 1973. 
16 SEN. Amartya. A ideia de justiça. São Paulo: Cia. das Letras, 2011. 
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puede definir como la justicia posible, negociada). Yo entiendo que esta segunda 

definición y comprensión es la que nos interesa si queremos juntos defender y luchar 

por la vida. En este sentido entiendo que la justicia relacional dice respecto a varios 

otros aspectos de la justicia que realmente se puede poner en práctica: hay entonces 

justicia cultural, justicia económica, justicia social, justicia ambiental (la Tierra 

tiene derechos como el pueblo de Ecuador consiguió consagrar en su actual 

Constitución, principio por el cual han luchado por siglos los Pueblos Indígenas) y 

por supuesto también justicia religiosa o a partir de la fe (Jesús enseño que ¡el 

sábado es para el ser humano y no el ser humano para el sábado! Marcos 2.27). 

 

4. Desafíos para la misión 

 

Raúl Fornet-Betancourt y Josef Estermann, este último con larga vivencia 

entre los pueblos andinos en Perú y Bolivia, proponen el diálogo intercultural como 

camino para la convivencia con los pueblos originarios, con migrantes, con gente de 

otras religiones, con los condenados de la tierra. Creo que es una propuesta válida 

para el nuevo concepto de misión que estamos a elaborar y buscar en nuestro tiempo 

convulsionado.  Es como lo reafirmó Wati Longchar en su ponencia sobre misión 

desde los márgenes. Hay que buscar, formular, poner en práctica un concepto 

liberador de misión, solidario con los pueblos de los márgenes, solidario con un 

nuevo mundo posible, solidario con la defensa de la Tierra madre y sus pueblos 

originarios, solidario con el lado inverso de la historia, con los de abajo, como escribe 

Joerg Rieger. Yo intenté contribuir con esta búsqueda escribiendo que una 

posibilidad es entender la misión hoy a partir de la compasión de Dios17. La 

compasión nada tiene que ver con pena o lástima por el mal en el mundo o con 

nuestras infidelidades. ¡NO!  

Misión como com-pasión es la capacidad de caminar con las personas a 

quienes Jesús nos ha enviado en el poder de su Espíritu, Espíritu de libertad y 

liberación, como he afirmado antes. Misión com-pasiva es asumir los dolores de este 

mundo para que la gente pueda liberarse del mal y experimentar lo que son los frutos 

del Espíritu como escuchamos en una meditación sobre el texto de Gálatas 5. Misión 

com-pasiva es aprender a caminar con la gente, a compartir pan y palabra, palabra 

                                                           
17 ZWETSCH, Roberto E. Missão como com-paixão. Por uma teologia da missão em perspectiva latino-
americana. 2ª ed. revisada. São Leopoldo: Sinodal; Quito: CLAI, 2015. 
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viva de Dios en el camino, en medio de las luchas por la vida, en la celebración de 

palabra, pan y vino, en las pequeñas vitorias, en los momentos de angustia y sombras, 

en la oscuridad de la noche que se abate sobre América Latina y el Caribe. Es resistir 

al mal sin caer en la tentación, al mismo tiempo en que somos permanentemente 

tentados a huir, a traicionar el evangelio de muchas y distintas formas (personales, 

eclesiales, históricas, síquicas, espirituales). Por esto Jesús nos enseñó el perdón. No 

somos como queremos o imaginamos ser. Somos seres infieles, narcisistas, que 

fácilmente nos entregamos a nuestros intereses antes que al servicio del reinado de 

Dios (Romanos 7.18-25). Por esto solamente el perdón mutuo y estructural nos puede 

liberar para esta gran tarea que será siempre inconclusa, en cuanto seamos humanos, 

aunque seguidores y seguidoras de Jesús de Nazaret18. 

Esta comprensión de misión puede asemejarse a lo que dijo Jesús en el sermón 

del monte: hay que andar la segunda milla (Mateo 5.41). Cargar la primera milla 

muchos lo hacen, incluso los no creyentes. Y hay que valorizar esto. Pero hay 

momentos en la historia del mundo en que se necesita más, es el tiempo de los 

imprescindibles de que habla el poema de Bertold Brecht. Es el llamado al 

compromiso para andar en el Espíritu. Es el tiempo para renovar la vida bajo la 

acción y poder del Espíritu. Es el tiempo para disponer manos, mentes y cuerpos al 

servicio de Dios en este mundo.  

Misión a mi modo de ver se hace concreta y vivencial en una nueva manera de 

ser, que nos empuja al encuentro del Cristo que se nos presenta en el otro, en los 

pueblos de los márgenes, en las mujeres violadas, en la niñez deshumanizada, entre 

quienes viven de modo distinto, pero tan digno como se imagina ser justo. Hay que 

asumir valientemente responder a la pregunta de Jesús: ¿por qué no juzgas por ti 

mismo lo que es justo? 

Cliford Geertz, antropólogo norteamericano ya fallecido, escribió hace tiempo 

que hay tres grandes amenazas que acechan los seres humanos en general19: 1) la 

incapacidad de análisis de la realidad de la vida, es decir, la incapacidad de responder 

sobre el sentido de la vida; 2) la incapacidad de explicar el sufrimiento humano, el 

dolor y la muerte; 3) la incapacidad de explicar el mal en el mundo, las injusticias que 

degradan la vida de las personas. No es fácil responder a estas tres amenazas 

concretas y diarias. Y en todos los pueblos se han elaborado tales respuestas sin las 

                                                           
18 WONDRACEK, Karin H. K. et al. Perdão: onde saúde e espiritualidade se encontram. São Leopoldo: 
Sinodal, EST, 2016. 
19 GEERTZ, Cliford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2012.  
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cuales el ser humano no consigue sobrevivir con relativa dignidad en este mundo. En 

relación a la perspectiva cristiana, por la fe, mediante la fe y en la fuerza de la fe a 

nosotros compete arriesgar nuestras respuestas a estas cuestiones penúltimas, con 

base en el evangelio y en diálogo con otras visiones. ¿Qué respuesta damos como 

iglesias-en-misión (David J. Bosch) o iglesias peregrinas a estas amenazas? 

Decimos que hay que evangelizar. ¿Evangelizar? ¿Qué significa esto hoy día? 

¿Cómo anunciar la alegría liberadora del evangelio hoy? ¿Cómo superar nuestras 

esclavitudes doctrinarias, sociales, económicas, sicológicas, espirituales para que 

nuestro testimonio haga sentido para la otra persona, para otro pueblo o cultura?  

El Resucitado nos ha dado el Espíritu ¿para qué exactamente? Jesús dijo a sus 

discípulos cuando les busca después de la resurrección: “cuando el Espíritu Santo 

venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí” (Hechos 1.8). 

Fíjense que el poder recibido es para el testimonio y nada más. Creo que se puede 

interpretar afirmando que toda vez que el poder lo utilizamos para otras finalidades 

que no el testimonio del evangelio de la vida lo corrompemos y nos tornamos infieles 

al Señor y su Espíritu.  

Lutero escribió cierta vez que nosotros no somos cristianos, pero nos 

tornamos cristianos en el seguimiento de Jesús, en el servicio al próximo, y si 

queremos actualizarlo, en la lucha por la Vida. Sigamos pues, alegremente, 

gozosamente, pero a la vez comprometidamente, a luchar juntos por la Vida, en el 

poder del Espíritu Liberador de todo tipo de esclavitud. Como iniciamos esta 

Consulta, recordemos lo de Pablo: “Cristo nos dio libertad para que seamos libres. 

Por lo tanto, manténganse ustedes libres en esa libertad y no se sometan otra vez al 

yugo de la esclavitud. […] Porque gracias a Cristo Jesús, ya no cuenta para nada estar 

o no circuncidado. Lo que cuenta es la fe, la fe activa por medio del amor” (Gálatas 

5.6). 
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Em homenagem ao amigo, colega e irmão Frei Luiz Carlos Susin, OFMCap, nos seus 70 anos 

 

Rudolf Von Sinner1 

 

Introdução 

 

Ainda é recente a comemoração dos 500 anos da Reforma, realizada com 

muitos eventos no ano de 2017. A data tida como inicial se refere à afixação das 95 

teses contra as indulgências pelo monge agostiniano e professor da Universidade de 

Wittenberg, Martim Lutero (1483-1546), em 31 de outubro de 1517. Mesmo que paire 

certa dúvida sobre o fato desta afixação, não há dúvida que Lutero propôs tais teses 

para um debate acadêmico e eclesiástico, como era comum à época, e que estas teses 

se espalharam muito rapidamente. O debate previsto nunca aconteceu, mas o povo 

que teve acesso às teses começou a se interessar por aquele monge que ousara criticar 

práticas religiosas e eclesiásticas que considerara abusivas, comuns à época. Não foi o 

único nem o primeiro a criticar tais práticas, mas foi quem mais ganhou repercussão. 

Evento midiático por excelência, um movimento de reforma, entendido como 

reforma interna da igreja, encontrou chão fértil e não foi mais possível revoga-lo, 

mesmo com a derrota dos evangélicos no campo de batalha em 1547.  

As comemorações da Reforma nos últimos séculos foram celebradas num 

clima de acirrada disputa com postura anti-ecumênica, dos dois lados. Já em 2017 

foi, pela primeira vez na história, diferente. No Brasil foi, entre outras, celebrado um 

ato ecumênico na Catedral de Porto Alegre, em 28 de setembro, presidido pelo 

arcebispo metropolitano, Dom Jaime Spengler OFM, pelo presidente da Comissão 

Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo Inter-Religioso da Conferência 
                                                           
1 Suiço naturalizado brasileiro. Foi professor titular de Teologia Sistemática, Ecumenismo e Diálogo 
inter-religioso na Faculdades EST em São Leopoldo/RS de 2003-19, onde também foi pró-reitor de 
Pós-Graduação e Pesquisa (2007-18) e diretor do Instituto de Ética (2014-18). Desde 2019 é professor 
associado de Teologia Sistemática e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Teologia da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) em Curitiba. Pesquisador de produtividade em 
pesquisa do CNPq, professor extraordinário na Universidade de Stellenbosch, África do Sul. Pastor da 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E-mail: rudolf.sinner@pucpr.br. O presente texto 
foi previamente publicado em Caminhos de Diálogo, Curitiba, a. 7, n. 10, p. 98-114, 2019. 
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Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Francisco Biasin, pelo Pastor Presidente da 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), Nestor Paulo Friedrich, e 

pela Pastora 1ª Vice-presidente da IECLB, Sílvia Genz (EFROM, 2017). Publicações 

foram feitas de forma ecumênica, como uma nova edição do comentário de Lutero ao 

Magnificat, o canto de Maria (LUTERO, 2015). O cardeal suíço Kurt Koch, presidente 

do Pontifício Conselho pela Promoção da Unidade dos Cristãos (PCPUC), editou, 

entre outros, um livrinho com 100 palavras de Lutero que recomenda para a leitura 

do povo católico. Na introdução, ressaltou que 

 
 

o ano de 2017 lembra um período em que nem tinha ocorrido ainda a ruptura 
entre o reformador e a igreja católica e a unidade da cristandade ainda não tinha 
sido rompida; antes, Martim Lutero ainda vivia em comunhão com a igreja 
católica. Neste contexto tem sido reconhecido novamente que Lutero pretendia 
uma profunda reforma da igreja e não uma Reforma no sentido da ruptura da 
unidade com a igreja como afinal ia ocorrer.  [...] Tais memórias históricas 
significam que a comemoração da Reforma em 2017 não pode mais ser efetuada 
do jeito como foi em séculos anteriores, mas não diferente do que em comunhão 
ecumênica. Este é o caso pela primeira vez na história, e esta oportunidade 
deveria ser utilizada, de todos os modos, para um maior aprofundamento da 
aproximação mútua entre luteranos e católicos na fé e na vida [concreta] da fé.2 
 

 
Seu predecessor no cargo, cardeal Walter Kasper, numa recente publicação 

sobre Martim Lutero numa perspectiva ecumênica, ressaltou que 

 
 
para católicos, Lutero fora, por muito tempo, o herege por excelência que 
carregava a culpa pela cisão da igreja ocidental, com todas suas nefastas 
consequências até hoje. Estes tempos, no geral, se foram. A pesquisa católica do 
século XX trouxe uma importante reviravolta na compreensão de Lutero; 
resultou no reconhecimento da intenção genuinamente religiosa de Lutero, num 
juízo mais justo sobre a culpa pela cisão e, no signo do ecumenismo, na recepção 
de vários de seus entendimentos e, não por último, seus hinos eclesiásticos.3 

                                                           
2 KOCH, 2016, p. iv.-v. Tradução própria. No original: „Von daher erinnert das Jahr 2017 an jene Zeit, 
in der es noch gar nicht zum Bruch zwischen dem Reformator und der Katholischen Kirche gekommen 
und die Einheit der Christenheit noch nicht zerbrochen gewesen ist, Martin Luther vielmehr noch in 
der Gemeinschaft der Katholischen Kirche gelebt hat. In diesem Zusammenhang ist erneut erkannt 
worden, dass es Luther um eine durchgreifende Reform der Kirche und nicht um eine Reformation im 
Sinne der mit ihr schließlich zerbrochenen Einheit der Kirche gegangen ist. [...] Solche geschichtlichen 
Erinnerungen bedeuten, dass das Reformationsgedenken im Jahr 2017 nicht mehr in derselben Weise 
begangen werden kann, wie dies bei früheren Jahrhundertfeiern der Fall gewesen ist, sondern gar 
nicht anders als in ökumenischer Gemeinschaft. So verhält es sich zum ersten Mal in der Geschichte, 
und diese Chance sollte auf jeden Fall genutzt werden für eine weitere Vertiefung der gegenseitigen 
Annäherung zwischen Lutheranern und Katholiken im Glauben und im Leben des Glaubens.“ 
3 KASPER, 2016, p. 8-9. Tradução própria. No original: “Für Katholiken war Luther lange Zeit der 
Häretiker schlechthin, der die Schuld an der Spaltung der abendländischen Kirche trägt, mit allen 
ihren schlimmen Folgen bis heute. Diese Zeiten sind insgesamt vorbei. Die katholische 
Lutherforschung des 20. Jahrhunderts brachte eine bedeutsame Wende im Verständnis Luthers; sie 
führte zur Anerkennung des genuin religiösen Anliegens Luthers, zu einem gerechteren Urteil über die 
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“Para alguns”, continua o cardeal alemão, “Lutero já quase se tornara um 

padre comum da igreja”.4 Se é assim, a excomunhão de Lutero, proferida pelo papa 

Leão X em 1521, ainda faz sentido? Não poderia, até deveria ser revogada e Lutero 

reabilitado? Seria um importante gesto de generosidade ecumênica e de fidelidade ao 

Evangelho cuja defesa deu motivação à resistência de Lutero, e que, afinal, estava 

bem amparada por boa teologia católica. As reflexões que seguem se baseiam em 

pesquisas mormente oriundos da Alemanha, o que se justifica pela grande, 

sofisticada e relevante produção de abordagens históricas e teológicas desenvolvidas 

nas terras originárias da Reforma protestante, tanto do lado luterano, quanto católico 

romano. Abordarei a excomunhão mútua ocorrida entre o papa e Lutero, a primeira, 

de forma legal, e a segunda, de forma simbólica. Em seguida, argumentarei, sob 

forma de teses, que não há mais razão para manutenção da excomunhão. À guisa de 

conclusão, assumidamente não conclusiva, apresentarei passos concretos já dados 

nesta direção que poderiam ser retomados e continuados. A revogação da 

excomunhão de Lutero parece não apenas possível, mas oportuna. 

 

Excomunhão mútua – legal e simbólica 

  

Importa lembrar, inicialmente, que Lutero não quis criar uma nova igreja, mas 

reformar a existente, e que estava inserido num movimento maior de reformas já 

sendo propostas (SMOLINSKI, 2014). Sua crítica caiu num chão fértil porque já 

houve bastante insatisfação com as práticas. O que fez com que emergisse uma igreja 

“luterana” à parte da igreja católica ocidental, romana, foi a crescente rejeição de 

Lutero pelo papa e seus legados, culminando na sua oficial excomunhão pela bula 

Decet Romanum Pontificem, de 3 de janeiro de 1521.5 Esta bula declarou Lutero 

herege diante do fato de não ter comparecido em Roma, nem se retratado. Lutero foi 

proscrito. Mas já na ocasião da audiência diante do cardeal Tomás de Vio de Gaeta, 

chamado Caetano (1469-1534), Lutero fora tido como haereticus declaratus 

                                                                                                                                                                                     

Schuld an der Kirchenspaltung und im Zeichen der Ökumene zur Rezeption mancher seiner 
Einsichten und nicht zuletzt seiner Kirchenlieder.“ 
4 KASPER, 2016, p. 9. Tradução própria. No original: “Für manche ist Luther schon fast zu einem 
gemeinsamen Kirchenvater geworden.” 
5 Interessantemente, a bula da excomunhão não consta no Denzinger, somente a da ameaça de 
excomunhão, Exsurge Domine (DH 1451-1492). Lá, listam-se 41 frases tidas como erros de Martinho 
Lutero. O Denzinger traz as fontes das frases incriminadas, em geral, como afirma, reproduzidas pela 
bula com exatidão (opinião divergente mantém KAUFMANN, 2017, p. 127, afirmando não serem 
verdadeiras citações, mas formulações próprias). DENZINGER; HÜNERMANN, 2007, p. 388-392. 
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(KAUFMANN, 2017, p. 120). Caetano sentia bem que a relação direta do crente com 

Deus, não mediada pela igreja e seu corpo sacerdotal, ameaçava a igreja enquanto 

instituição salvífica em seus fundamentos. Mais e mais, foi este o assunto que tomou 

o centro das atenções e das intenções, e não o que estava em pauta quanto às 

indulgências, a penitência – a qual Lutero por um bom tempo Reforma adentro ainda 

considerava um sacramento – e a centralidade do Cristo em seu relacionamento com 

o crente. Conforme argumenta Leppin (2016, p. 87), esta reação de preservação de 

autoridade era compreensível diante de um conciliarismo que produzira, no século 

anterior, nada menos do que três papas paralelos em determinado momento. Ao 

mesmo tempo que os papas da Renascença promoveram uma mundanização da 

igreja em termos políticos e morais, se mostraram grandes incentivadores da arte (a 

capela sixtina, de Michelangelo, e a própria basílica de São Pedro in Vaticano, 

financiada pela receita da venda de indulgências) e, do seu jeito, promoveram 

reformas na igreja. O V Concílio lateranense, convocado por Júlio II, estava em 

sessão entre 1512-17, contudo, não trouxe grandes decisões reformatórias. Trouxe, 

isto sim, um fortalecimento da autoridade papal, especialmente na bula Pastor 

aeternus gregem, de 1516, que se posicionara contra o conciliarismo do Concílio de 

Basel e dava autoridade unicamente ao papa de convocar, deslocar e dissolver 

concílios (LEPPIN, 2016, p. 88). O tempo da autoridade dos concílios voltará com 

força em Lutero, tanto pelo seu apelo contra as decisões do papa a um concílio, 

quanto pela sua erudita abordagem, do Lutero já maduro, Dos Concílios e da Igreja 

(1539; LUTERO, 1992). Quando o concílio, hoje conhecido como da contra-reforma, 

após várias tentativas fracassadas, finalmente se reuniu em Trento, a partir de 1545, 

os evangélicos já não davam mais crédito nele e se recusaram a comparecer. 

Voltando ao processo contra Lutero, houve mais um debate, desta vez com o 

teólogo de Ingolstadt, João Eck (1486-1543). Lutero afirmara que acima da fidelidade 

ao papa e aos concílios estava a fidelidade ao Evangelho, o que estava amparado pelo 

direito canônico medieval que rezava que nem o papa podia decidir qualquer coisa 

contra a Escritura.6 O problema real foi que Eck conseguiu acuar Lutero de tal forma 

que este chegou a afirmar que os concílios podiam errar, e de fato o teriam feito. Foi 

estratégia de Eck de colocar Lutero na proximidade de Jan Hus (1369-1415), 

queimado pouco mais de cem anos antes na fogueira em Constança e, portanto, 

                                                           
6 Assim o católico NEUNER, 2017, p. 70, baseando-se no luterano LEPPIN, 2016, p. 94, quem cita o 
Codex Iuris Canonici numa edição de 1879, C. 25 q. 1 c. 8. 
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herege já condenado. De fato, o próprio Lutero chegou a escrever para Georg 

Spalatin: “Somos todos inconscientemente hussitas. Sim, Paulo e Agostinho são com 

exatidão literal hussitas.”7 Foram, à época, afirmações perigosas e, para muitos, já 

suficientes para Lutero ser declarado herege. 

A bula que ameaçava Lutero de excomunhão, Exsurge Domine (citação de Sl 

74,22), de 15 de junho de 1520, fora formulada por uma pequena equipe liderada por 

Eck. A bula deixa claro que Lutero poderia ser excomungado e tratado como “notório 

herege”: “nós procedemos contra e ele com sua condenação e execração, como contra 

alguém cuja fé é notoriamente suspeita e de fato seguramente herética” (LEÃO X, 

1520). Mesmo assim ele recebe prazo de 60 dias para se retratar (BRECHT, 2013, p. 

376). Em termos de incriminação, a bula reuniu 41 frases extraídas de escritos de 

Lutero, muitas vezes fora de contexto, utilizando-se de condenações formuladas por 

dominicanos de Colônia e Lovaina.8 Porém, conforme ressalta BRECHT (2013, p. 

375), o grupo redator, liderado por Eck, estava à altura da informação disponível no 

momento da confecção da bula, à exceção dos comentários bíblicos de Lutero. Entre 

os temas estão frases sobre a penitência, a eucaristia sob ambas espécies (pão e 

vinho) para os leigos, sobre indulgências, o magistério do papa e o concílio, a 

pertinência evangélica de algumas proposições de Jan Hus, bem como questões sobre 

as boas obras, o queimar de hereges, a legitimidade da guerra contra os turcos e o 

livre-arbítrio, até contra a mendicância. Não se trata propriamente de um debate, 

nem de uma ampla fundamentação bíblica e teológica, nem são tratados os pontos 

principais da teologia de Lutero como a doutrina da justificação. Não foi o jeito do 

magistério da época tratar quem dele divergia. Posteriormente, o próprio Eck chegou 

a lamentar que, nas palavras de BRECHT (2013, p. 375), “em relação a algumas frases 

[de Lutero], até as pessoas mais cultas não poderiam compreender por que foram 

condenadas, que a bula não conteria nada de evangélico e de paulino e que a 

refutação dos erros a partir da Bíblia, dos pais da igreja e das decisões dos concílios 

estaria faltando”.9 A publicação da bula de ameaça de excomunhão foi proibida na 

                                                           
7 Apud NEUNER, 2017, p. 70, nota 73. Tradução própria. No original: “Wir sind alle unbewusst 
Hussiten. Ja, Paulus und Augustin sind auf Wort Hussiten“ (WA BR 2, 254). Lutero promoveu a 
impressão da obra principal de Hus, De ecclesia, como faz constar KAUFMANN, 2017, 122. 
8 DREHER, Martin N. De Luder a Lutero. Uma biografia. São Leopoldo: Editora Sinodal, 2014. p. 151-
158. Segundo BRECHT, 2013, p. 375, são apenas cinco as frases tiradas das condenações de Lovaina. 
Para a resposta de Lutero aos teólogos de Lovaina e Colônia, ver LUTERO, 2000 (c). 
9 BRECHT, 2013, p. 375. Tradução própria. No original: “daß bei manchen Sätzen selbst die 
gelehrtesten  Leute nicht verstehen könnten, warum sie verdammt sind, daß die Bulle nichts 
Evangelisches und Paulinisches enthalte und die Widerlegung der Irrtümer aus der Bibel, den 
Kirchenvätern und Konzilsbeschlüssen fehle“. Conforme ressaltou, recentemente, o reconhecido 
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maioria das cidades da Saxônia, cujo monarca, o príncipe-eleitor Frederico III, 

apelidado “o Sábio” (1463-1525), protegera Lutero. Jerônimo Aleandro (1480-1542), 

outro núncio papal nomeado para divulgar a bula, foi ameaçado em muitos lugares e 

presenciou uma fogueira, em Mogúncia, onde não foram queimadas obras de Lutero, 

mas dos seus adversários. Relatou a Roma que “toda a Alemanha se acha em grande 

revolta; nove décimos erguem o grito de guerra: ‘Lutero’; para o outro décimo, caso 

Lutero lhe for indiferente, a senha é: ‘morte à Cúria Romana’!” (apud DREHER, 

2000, p. 462s.). Na feira de Worms, ouviu pessoas anunciando que Lutero “está sem 

pecado e, portanto, nunca errou” e viu que fora apresentado em imagens como santo, 

com auréola ou uma pomba acima da cabeça.10 

Lutero publicou uma “antibula”, chamando a bula papal de “heresia sacrílega”, 

apelando a um concílio livre (DREHER, 2014, p. 157). Ainda queimou, na data final 

do prazo dado para ele para retratar-se, dia 10 de dezembro de 1520, a bula do papa 

em público, em plena praça de execuções da cidade de Wittenberg, além de outros 

documentos eclesiásticos, inclusive o Código de Direito Canônico, fato inédito que 

indicou ruptura com Roma. Fundamentou o ato num escrito a respeito publicado em 

seguida, refutando 30 “artigos e erros contidos nos livros do direito canônico e do 

papa”.11 Invocou sua consciência como “cristão batizado” que teria o dever de 

“exterminar ou pelo menos coibir doutrina falsa, enganosa, não-cristã” (LUTERO, 

2000 (a), p. 464), neste sentido, implícito e ousadamente, declarando o “papa e os 

desencaminhadores papais” (ibid.) heréticos. Apontou o que entendeu serem artigos 

e erros no direito canônico e escritos do papa, principalmente quanto ao papa e seu 

poder descrito como acima até dos mandamentos de Deus (1., ibid., p. 465). Destacou 

especialmente o enunciado que “ninguém pode condenar o papa sobre a terra, e 

ninguém pode julgar sua sentença; ele é que deve julgar todos os seres humanos 

sobre a terra”, comentando que este não subsistiria diante da Escritura, entre outros 

conforme Lc 22,25s: “Os príncipes dos pagãos dominam sobre eles, porém vós não 

deveis ser assim. Pelo contrário: quem dentre vós quer ser o maior, seja o menor” 

                                                                                                                                                                                     

pesquisador católico de Lutero, Otto Hermann Pesch, a bula teria sido formalmente inválida, pois não 
fora assinada e não portava o selo papal: PESCH, 2017. 
10 Apud KAUFMANN, 2017, p. 132; na p. 134 há uma reprodução da imagem de Hans Baldung Grien à 
qual me refiro.  
11 Cf. LUTERO, 2000 (a), p. 464-473, a citação p. 465; ver também o escrito Adversus execrabilem 
antichristi bullam (1520, WA 6:597-612), em alemão Wider die Bulle des Endchrists (WA 6:613-629), 
no qual ele ameçou Roma de excomunhão e proscrição, mas ainda esperava que o papa ia tomar outra 
posição e estava influenciada pela cúria, o que também se reflete na Carta que acompanhava seu 
Tratado sobre a Liberdade Cristã: LUTERO, 2000 (b). 
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(10., ibid., p. 467).12 Ainda resume o direito canônico da seguinte forma: “O papa é 

um deus sobre a terra, acima de todos os [seres] celestiais, terrenos, espirituais e 

mundanos, e tudo lhe pertence. A ele ninguém pode dizer: O que estás fazendo?” 

(30., ibid., p. 471). Conclui Lutero: 

 

Se eles podem queimar meus artigos, que contêm mais Evangelho e fundamento na 
Sagrada Escritura (o que, sem jactância, quero dizer e provar com verdade) do que 
todos os livros do papa, eu queimo com muito mais razão os ímpios livros jurídicos 
deles, que não contêm nada de bom. E mesmo que houvesse algo de bom neles – 
como, aliás, devo reconhecer em relação ao decreto –, tudo é distorcido de forma a 
causar dano e fortalecer o papa em seu regimento anticristão. (ibid., p. 473) 

 

No final, afirma: “O que mais mexe comigo é o fato de que o papa jamais 

refutou, com Escritura ou argumento da razão, alguém que tenha falado, escrito ou 

agido contra ele” (ibid., p. 473). Ousado, Lutero se arroga em raciocínio a ação de 

excomungar a igreja papal em nome da verdadeira igreja de Cristo (KAUFMANN, 

2017, p. 128) – e isto enquanto aquela ainda lhe dava oportunidade para retratar-se. 

Apesar da lei imperial vigente que previa que hereges condenados pela igreja 

teriam que ser executados, Lutero foi chamado para ser ouvido diante do imperador e 

dos príncipes eleitores, no grêmio máximo do império, a dieta. Seu príncipe consegui 

articular isto, invocando também a tradição das Gravamina da nação alemã, 

catálogos de queixas dirigidos à cúria romana já no século XV (KAUFMANN, 2017, p. 

34). A caminho, o povo o aclamou, começou-se a falar de “martinianos”, “luteranos” 

ou “evangélicos” (KAUFMANN, 2017, p. 130). Na dieta de Worms, em abril de 1521, 

Lutero disse não poder revogar o que afirmara, pois estarei colocando em risco sua 

alma e a Palavra divina. Famosamente anunciou:  

 
 

Caso não for convencido por testemunhos da Escritura e por motivos racionais 
evidentes – pois não creio nem no papa tampouco nos concílios, pois é evidente 
que erraram muitas vezes e se contradisseram –, estou convencido, pelas 
passagens da Sagrada Escritura que mencionei, e minha consciência está presa à 
palavra de Deus [capta conscientia in verbis dei] e não posso nem quero revogar 
qualquer coisa, pois não é sem perigo nem salutar agir contra a consciência (apud 
DREHER, 2014, p. 165). 

 

                                                           
12 Conforme LEPPIN, 2016, p. 90-94, a condenação de Lutero deu-se pela prevalência de uma “opinião 
particular papalista” (“aufgrund einer papalistischen Sondermeinung”, p. 94) do teólogo da cúria 
Silvester Mazzolini (1456-1527), chamado “Prierias” conforme seu local de origem no Piemonte, quem 
defendia, no seu parecer sobre a Causa Lutheri, uma espécie de infalibilidade do papa, ainda incomum 
para a época; entre outras, defendia que o papa, de fato, teria jurisdição ainda no purgatório – algo que 
não apenas Lutero, mas o mainstream da teologia católica da época não aceitava.  
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Os nobres temiam esta voz poderosa, pois Lutero contava com o apoio do 

povo, inclusive dos camponeses, e poderia desencadear uma revolução. Assim, o 

salvo-conduto prometido foi cumprido, mas Lutero foi “sequestrado” por amigos e 

conduzido ao castelo de Wartburg para sua segurança. Lá, traduziu o Novo 

Testamento para o alemão. O imperador assinou o edito de Worms que entrou em 

vigência em 26 de maio de 1521 e declarou sobre Lutero e seus seguidores a 

proscrição imperial, proibiu a divulgação dos seus escritos e confirmou o julgamento 

papal que o declarara herege. Os dados da Reforma estavam jogadas. As tentativas de 

reforma do curto papado de Adriano VI não conseguiram reverter a situação e foram 

levadas ao sério nem pelo movimento luterano, nem pela própria cúria (SCHILLING, 

2017, p. 202). 

 

Não há mais razão para excomunhão 

 

Como demonstrado, o pretendido debate acadêmico e eclesiástico a partir das 

95 teses contra as indulgências nunca ocorreu. As mútuas condenações têm muito 

menos a ver com teologia e, portanto, propriamente com heresia, do que com 

questões de poder e autoridade. É claro que a afirmação da autoridade papal não é 

simplesmente uma conveniência, mas ela mesma, no olhar católico romano, um 

elemento teológico. No entanto, a forma como este papado pode e deve ser 

compreendido e exercido é assunto de diálogo há décadas e ocupa um lugar central 

no plano de unidade dos teólogos católicos Heinrich Fries e Karl Rahner, lançado no 

ano de comemoração dos 500 anos do nascimento de Lutero, em 1983, onde os 

autores defenderam a real possibilidade de uma unidade das igrejas (FRIES; 

RAHNER, 1983). Não é possível desenvolver este debate aqui. Gostaria, isto sim, de 

argumentar que não há mais razão de manter a excomunhão de Lutero e que é 

possível, até oportuno, revoga-la num gesto ecumênico e pastoral, como corresponde 

ao jeito pastoral do papa Francisco, com seu foco na fundamentação bíblica e na 

missão comum13, e poderia inaugurar uma nova etapa de comunhão ecumênica ao 

remover uma importante pedra do caminho da unidade. A condenação expressa 

simbolicamente por Lutero sobre o papa e a igreja católica da época não pode ser 

revogada, pois não constitui um ato legal passível de revisão; contudo, é claro que a 

                                                           
13 Ver seus discursos proferidos durante a “peregrinação ecumênica” a Genebra por ocasião do 70º 
aniversário do Conselho Mundial de Igrejas (FRANCISCO, 2018 (a) e (b)). 
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crescentemente agressiva linguagem do reformador contra quem considerava como 

“anticristo” de forma alguma obriga a igreja luterana de segui-lo. A base confessional 

da IECLB consiste, além da Escritura dos dois testamentos e dos credos da igreja 

antiga, apenas na Confissão de Augsburgo, de 1530, e no Catecismo Menor de Lutero, 

onde fica claro, no que afirma sobre a igreja, que “sempre haverá e permanecerá uma 

única santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o 

evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de 

acordo com o evangelho” (art. 7; CONFISSÃO DE AUGSBURGO, 2005, p. 13). Ou 

seja: a continuidade da igreja “católica”, no sentido original de “universal”, 

permanece na auto-compreensão luterana. Há, entrementes, muitas abordagens 

teológicas que demonstram que não há condenação da igreja católica, embora haja, 

evidentemente, diferenças em vários assuntos (cf. MEYER, 2003; KASPER, 2011, esp. 

p. 65-173). 

Sendo o primeiro teólogo católico a escrever uma maior obra sobre a 

justificação por graça e fé levando em conta contribuições evangélicas, especialmente 

de Karl Barth, Hans Küng constata que  

 
mais do que qualquer um antes dele nos 1.500 anos de história da igreja, Lutero 
achara um acesso existencial direto à doutrina do apóstolo Paulo da justificação 
do pecador somente pela fé, e não por obras. [...] Esta redescoberta da mensagem 
de Paulo sobre a justificação [...] é de um alcance teológico revolucionário e 
impressionante, o que o reformador reconheceu sempre como graça especial de 
Deus. Simplesmente tendo em vista este ponto, uma reabilitação formal de 
Lutero e a revogação de sua excomunhão por Roma está mais do que na hora.14 

 

Desenvolveu-se uma percepção de que Lutero defendera, em muitos aspectos, 

uma teologia perfeitamente possível a partir dos preceitos católicos e, inclusive, 

necessário no meio de o que hoje é visto como abuso, como o comércio de 

indulgências. A pesquisa católica contemporânea julga, nas palavras de Walter 

Kasper, que “Lutero combateu, neste processo de ocupar-se com o ockhamismo e 

seguindo Agostinho, um catolicismo em si mesmo, que não era realmente católico, e 

assim redescobriu algo originariamente católico.”15 Afirma, ainda, que as 95 teses 

                                                           
14 “more than anyone before him in the fifteen hundred years of church history, Luther had found a 
direct existential access to the apostle Paul´s doctrine of justification of the sinner by faith alone, and 
not through works. […] This rediscovery of Paul’s message of justification […] is an epoch-making and 
astounding theological achievement, which the Reformer himself always recognized as the special 
grace of God. Simply in the light of this central point, a formal rehabilitation of Luther and the repeal 
of his excommunication by Rome is overdue.” KÜNG, 2003, p. 126. 
15 KASPER, 2016, p. 22: „dass Luther in diesem Prozess in der Auseinandersetzung mit dem 
Ockhamismus und im Anschluss an Augustinus einen Katholizismus in sich niedergerungen hat, der 



470 | Cordeiro de Deus: Festschrift  em homenagem a Luiz Carlos Susin 

“essencialmente estão dentro daquilo que, à época, podia ser defendido na teologia”.16 

Demorava para ser possível tal percepção. A imagem de Lutero dentro da 

igreja católica foi marcada, desde a dieta de Worms, como príncipe dos hereges, como 

“heresiarqua” que destruíra a unidade da cristandade. Já Aleandro formulava que 

“assim este único, nem um ser humano, mas enquanto mau inimigo sob forma de um 

ser humano com assumido hábito de monge, juntou as heresias mais condenadas de 

muitos hereges [...] num poço fedorento.”17 A excomunhão fez seu próprio papel. Na 

América, apesar de quase não existirem lá luteranos confessos à época, o nome 

“Lutero” servira como indicador de toda e qualquer heresia. As crônicas mexicanas 

descreveram Lutero como “archihereticus maledictus in Germania” (apud MAYER, 

2004, p. 123). O franciscano Bernardino de Sahagún afirmou, em sua História 

General de las Cosas de Nueva España (1577): “Assim parece que, em nosso tempo e 

nesse país e com este povo, Deus quer devolver à Igreja o que o demônio roubou na 

Inglaterra, na Alemanha e na França, na Ásia e na Palestina, e assim somos 

profundamente obrigados a agradecermos”.18 O novo mundo como compensação 

para as perdas no velho mundo, e como área livre de heresias e unida numa só fé e 

sob uma só igreja. 

O principal responsável pela imagem de Lutero entre os católicos durante 

séculos foi Johannes Cochlaeus (1479-1552). Este publicou, três anos após a morte de 

Lutero, a obra Commentaria de actis et scriptis Martini Lutheri. Inicialmente 

favorável a Lutero, Cochlaeus se tornara seu grande inimigo e o caracterizara como 

destruidor da unidade da igreja, demagogo sem vergonha e ousado revolucionário 

que teria causado a perdição de muitas almas e trazido muito sofrimento à Alemanha 

e à cristandade.19 Sua obra tornou-se a principal fonte para a percepção católica de 

Lutero por quase 400 anos.20 A imagem negativa foi reforçada ainda no século XIX 

em lugares onde o catolicismo era minoritário, por exemplo pela obra A reforma, de 

Ignaz von Döllinger. Nesta, Lutero foi apresentado como moralmente corrompido e 

                                                                                                                                                                                     

gar nicht wirklich katholisch war, und damit etwas Urkatholisches wiederentdeckt hat.“ Kasper se 
refere especialmente a Joseph Lortz (1887-1975); cf. LORTZ, 1939/40. 
16 „Sie halten sich im Wesentlichen im Rahmen des damals in der Theologie Vertretbaren.“ (KASPER, 
2016, 23). 
17 Apud NEUNER, 2017, p. 66; confira todo capítulo sobre “A imagem católica de Lutero”, p. 66-107, 
texto que serviu de base principal para o que segue nesta seção. 
18 SAHAGUN, 1988, p. 35. Tradução própria. No original: “[...] parece que em estos nuestros tempos, y 
em estas tierras y com esta gente, há querido Nuestro Señor restituir a la Iglesia lo que el demônio la 
ha robado [en] Inglaterra, Alemania y Francia, em Asia y Palestina, de lo cual quedamos muy 
obligados a dar gracias”; cf. SINNER, 2018, p. 198-205. 
19 NEUNER, 2017, p. 73, citando Hubert Jedin. 
20 Isto demonstrou com propriedade HERTE, 1943. 
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psicologicamente doente. Döllinger mais tarde se distanciara desta posição, mas sua 

obra jovem continuava servindo de inspiração para muitos católicos. Foi 

excomungado em 1871, por totalmente outra razão, pois não aceitava o dogma da 

infalibilidade papal. Para Heinrich Denifle, Lutero teria inventado (!) a doutrina da 

justificação apenas como justificativa para poder levar uma vida devassa. O jesuíta 

Hartmann Grisar o seguiu na substância, mas evitava a linguagem exaltada e ofensiva 

de Denifle; interpretava Lutero psicologicamente como personalidade doente. 

Somente com Sebastian Merkle começou, no âmbito de um catolicismo reformatório, 

uma mudança na percepção (MERKLE 1922/23).  Quem realmente abrira a porta 

para uma nova visão católica, positiva, de Lutero, foi Joseph Lortz, quem apreciava 

Lutero como personalidade religiosa (LORTZ, 1939/40). Segundo Lortz, a maior 

culpa da divisão da igreja não teria sido de Lutero, mas da própria Igreja Católica 

Romana. Especialmente o jovem Lutero teria se encontrado perfeitamente dentro do 

catolicismo e da escolástica nominalista dominante na alta idade média. 

Famosamente, Lortz afirmou que “Lutero lutava em si mesmo contra um catolicismo 

que não era católico”.21 Dizer algo assim em 1939 exigia grande coragem! Ao mesmo 

tempo, Lortz criticava Lutero por ser demasiadamente subjetivo e ter rejeitado o 

(infalível) magistério, o que teria se tornado o grande problema não apenas do 

protestantismo, mas do mundo moderno (apud NEUNER, 2017, p. 86). Após o 

Concílio Vaticano II, que adotou muitas posições próximas a Lutero, Lortz chegou a 

afirmar que “Lutero é muito mais católico do que eu sabia à época”.22 O aluno de 

Lortz, Peter Manns, se confessava “discípulo do pai Lutero” (“Schüler Vater Luthers”) 

e procurava evidenciar Lutero como pai na fé para a cristandade inteira (MANNS, 

1980, p. 26.29).  

Na esteira da revisão das antigas posições polêmicas, destacam-se as teses de 

doutorado de Hans Küng de 1957 (KÜNG, 1986) e de Otto Hermann Pesch (PESCH, 

1967) sobre a doutrina da justificação, com amplo diálogo com posições protestantes. 

Enquanto Küng deu ênfase ao diálogo com o eminente teólogo reformado do século 

XX, Karl Barth (1886-1968), dez anos depois Pesch estudava Martim Lutero em 

diálogo com Tomás de Aquino.23 Para Pesch, enquanto Tomás utilizava um método 

                                                           
21 LORTZ, 1939/40, vol. 1, p. 176. Tradução própria. No original: „Luther rang in sich selbst einen 
Katholizismus nieder, der nicht katholisch war“.  
22 LORTZ, 1965, p. 218, apud NEUNER, 2017, p. 88. Tradução própria. No original: „Luther ist viel 
katholischer, als ich damals wußte“. 
23 Pesch tornou-se um dos mais conceituados conhecedores católicos de Lutero e chegou a ocupar 
cátedra pessoal na Faculdade de Teologia Evangélica da Universidade de Hamburgo, exatamente para 
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“sapiencial”, objetivo, o método de Lutero era “existencial”, subjetivo no sentido de 

orientado para a experiência pessoal da fé. Os dois métodos têm seu direito de existir 

e podem continuar um ao lado do outro; se não podem ser integrados, também não 

são mutuamente excludentes. À época da Reforma, era inevitável que haja rejeição 

mútua das posições. Somente ao longo do tempo foi possível enxergar os dois 

métodos como totalidades hermenêuticas, dentro das quais os enunciados individuais 

encontraram seu sentido e seu direito de ser. Por isso mesmo, podem enriquecer-se 

mutuamente. Assim, Pesch chegou a afirmar que “Quem estudou Lutero 

intensamente e nunca sentiu a tentação: ‘Aqui sopra o ar puro do Evangelho, preciso 

converter-me à igreja luterana’ – este não entendeu, realmente, Lutero.”24 Com isto 

não advogava a conversão, mas a real aprendizagem que, ao reconhecer verdades 

profundas contidas no “adversário”, deixa a pessoa atraída pela outra tradição.  

Albert Brandenburg escreveu após o Concílio Vaticano II que importava a 

“Igreja acolher a mensagem de Lutero”, pois pertencia à cristandade toda.25 Ao 

mesmo tempo, entendia que o “ego-centrismo” de Lutero precisava ser equilibrado 

pela objetividade da igreja e sua mensagem. É compreensível que esta posição 

encontrou resistência do lado da teologia protestante. Num simpósio em 1965 sobre 

“Mudanças na imagem de Lutero”, Heinrich Fries discutiu teologicamente o ensino 

de Lutero e seus desafios para a teologia católica (FRIES, 1966). Destacou a 

concentração de Lutero na Escritura a partir de seu centro, o Evangelho de Jesus 

Cristo. Isto equivale, na teologia católica conciliar, à “hierarquia das verdades” 

(Unitatis Redintegratio, 11) que interpreta os enunciados individuais a partir do 

centro da revelação. Seguindo Pesch e Ebeling, via a teologia católica principalmente 

guiada por categorias ontológicas (causa, qualitas, habitus), a luterana por categorias 

pessoais (coram, forum) (cf. EBELING, 1988).  

Estas pinceladas devem ser suficientes para demonstrar o enorme avanço da 

teologia católica sobre Lutero e sua importância para igreja como um todo, portanto 

“católica”. Se, certamente, permanecem diferenças entre as teologias luterana e 

católica, que são não apenas periféricas, mas de fundo, não parece ter razão por 

caracterizar Lutero de herege. É possível, como faz a Declaração Conjunta sobre a 

                                                                                                                                                                                     

trazer uma leitura católica de Lutero para o público evangélico. 
24 PESCH, 1982, p. 142, apud NEUNER, 2017, p. 94. Tradução própria. No original: „Wer Luther 
intensiv studiert und dabei nie die Versuchung gespürt hat: ‚Hier weht die reine Luft des Evangeliums, 
ich muß zur lutherischen Kirche übertreten‘ – der hat Luther nicht wirklich verstanden“. 
25 BRANDENBURG, 1977, p. 62. Tradução própria. No original: „daß die Kirche die Botschaft von 
Luther entgegennimmt“. 
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Doutrina da Justificação, falar de um “consenso em verdades básicas” que torna as 

remanescentes diferenças “aceitáveis” (DECLARAÇÃO CONJUNTA SOBRE A 

DOUTRINA DA JUSTIFICAÇÃO, 1999, nº 40). 

A guisa de conclusão, sem ser realmente conclusiva, apresento umas iniciativas 

para a revogação da excomunhão de Lutero, mostrando tratar-se de uma real 

possibilidade. 

 

A guisa de conclusão: iniciativas prévias 

 

Já em 1970, dirigindo-se à V Assembleia da Federação Luterana Mundial 

prevista para ser realizada em Porto Alegre, mas movida para Evian em função do 

regime militar vigente no Brasil, o cardeal Johannes Willebrands (1909-2006), então 

presidente do ainda assim chamado Secretariado pela Promoção da Unidade dos 

Cristãos (posterior PCPUC), discursou e falou sobre Lutero: “Ele poderá ser nosso 

mestre comum em que Deus teria que ficar sempre Senhor e que nossa resposta 

humana mais importante teria que consistir em confiança absoluta e na adoração a 

Deus”.26 O discurso de Willebrands criou certo mal estar na cúria romana. Pelo 

Secretariado sugeriu-se mesmo assim que o papa deveria escrever uma carta ao 

presidente da Federação Luterana Mundial, em 1971, 450 anos após a excomunhão 

de Lutero, e formular uma palavra conciliadora, reconhecendo a avaliação mais justa 

de Lutero que começava a estabelecer-se na teologia católica. Uma comissão 

composta pelos eminentes teólogos e profundos conhecedores dos escritos de Lutero 

Bispo Hans Ludvig Martensen, Yves Congar, Joseph Lortz, Erwin Iserloh, Otto 

Hermann Pesch, Peter Manns e August Hasler esboçou tal carta, a qual, no entanto, 

não foi adotada pelo papa Paulo VI. e nunca foi enviada. Pesch concluiu que, 

aparentemente, “o juízo magisterial a respeito de Lutero não acompanhou o 

desenvolvimento da pesquisa católica de Lutero na história e na teologia”.27 

Contudo, tanto Paulo VI. quanto João Paulo II. reconheceram, por várias 

vezes, uma corresponsabilidade católica pelo cisma e ressaltaram o significado 

ecumênico da Confissão de Augsburgo. João Paulo II. chegou a interpretar sua 
                                                           
26 Apud PESCH, 2004, p. 311. Tradução própria. No original: “Er mag uns darin gemeinsamer Lehrer 
sein, daß Gott stets Herr bleiben muß und daß unsere wichtigste menschliche Antwort absolutes 
Vertrauen und die Anbetung Gottes zu bleiben hat“, apud. Pesch ressalta que o título de “mestre 
comum” se parece muito com o mesmo título de doctor communis, utilizado para designar Tomás de 
Aquino; assim também NEUNER, 2017, p. 104. 
27 PESCH, 1976, p. 537. Tradução própria. No original: „Das kirchenamtliche Urteil über Luther hat die 
Entwicklung der katholischen Lutherforschung in Historie und Theologie nicht mitvollzogen“. 
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viagem à Alemanha em 1980 como viagem de peregrino, à semelhança da viagem de 

Lutero a Roma em 1510 (MARON, 1982. p. 41). Em 31 de outubro de 1983, o papa 

escreveu uma carta ao cardeal Willebrands, sugerindo que o ano de comemoração do 

nascimento de Lutero deveria ser realizado num “espírito verdadeiramente 

ecumênico”.28 Reconheceu a importância da pesquisa evangélica e católica sobre 

Lutero que, hoje, se encontrariam em muito, especialmente ao destacar a “profunda 

religiosidade” de Lutero. 

Na celebração oficial dos 500 anos do nascimento de Lutero, Willebrands 

discursou no dia 11 de novembro de 1983, em Leipzig. Para ele, Lutero não fora uma 

figura do passado, mas “ele está também presente na oikoumene da cristandade. 

Portanto, precisamos reler sua herança teológica novamente, e em conjunto”. Esta 

releitura deveria ter consequências para um testemunho em conjunto diante do 

mundo sobre “o Evangelho de nossa salvação, a cujo serviço está a Igreja”.29 

 Em seu discurso ao Simpósio sobre João Hus, em 17 de dezembro de 1999, o 

então Papa João Paulo II expressou que  

 
 

hoje, na vigília do Grande Jubileu, sinto o dever de exprimir profunda tristeza 
pela cruel morte infligida a João Hus e pela consequente ferida, fonte de conflitos 
e divisões, que foi desse modo aberta nas mentes e nos corações do povo boémio. 
Já durante a minha primeira visita a Praga expressei a esperança de que passos 
decisivos poderiam ser dados no caminho da reconciliação e da verdadeira 
unidade em Cristo. As feridas dos séculos passados devem ser curadas, mediante 
um novo olhar prospectivo e a instauração de relações completamente renovadas. 
Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a "nossa paz" e abateu "o muro de inimizade 
que [nos] separava" (Ef 2, 14), guie o caminho da história do vosso povo rumo à 
reencontrada unidade de todos os cristãos, que todos nós desejamos 
ardentemente para o milénio do qual estamos às portas. (JOÃO PAULO II, 1999) 
 

 

Como Eck associava Lutero a João Hus – e Lutero mesmo também o fizera, 

como vimos –, esta expressão de lamento pode ser lida como referência à Reforma de 

modo geral. 

Em 6 de março de 2008, o jornal britânico The Times relatou que o papa Bento 

XVI estava cogitando a reabilitação de Martim Lutero pois “não intentava rachar o 

cristianismo mas apenas purificar a igreja de práticas corruptas”. Ratzinger ia discutir 

o assunto com seus 40 discípulos em Castelgandolfo, tomando uma posição até 

                                                           
28 Documentado em Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim, vol. 34, p. 115, 
1983. 
29 Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim, vol. 34, p. 117, 1983. 
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setembro daquele ano – o que, contudo, não ocorreu. Informantes ligados ao 

Vaticano teriam dito que o papa poderá afirmar que Lutero não era herege. O artigo 

ainda menciona que estava sendo erguida uma estátua de Galileo Galilei, também 

tido como herege pela igreja. Walter Cardeal Kasper é citado dizendo: “Temos muito 

que aprender de Lutero, a começar com a importância que atribuiu à palavra de 

Deus”. Estava na hora de adotar uma perspectiva “mais positiva” sobre Lutero, pois 

“antecipava aspectos de reforma que a Igreja vem adotando ao longo do tempo”.30 

Em junho de 2016, no voo de regresso do Papa Francisco de sua viagem à 

Armênia, o jornalista alemão Tilmann Kleinjung perguntou-lhe se o momento da 

comemoração em Lund (realizada em 31 outubro de 2016) não seria “talvez o 

momento certo não só para lembrar as feridas de ambos os lados, mas também para 

reconhecer os dons da Reforma e talvez – e isto é uma pergunta herética – para 

cancelar ou retirar a excomunhão de Martinho Lutero, ou fazer qualquer 

reabilitação”. O papa respondeu: 

 

Creio que as intenções de Martinho Lutero não fossem erradas: era um 
reformador. Talvez alguns métodos não fossem justos, mas naquele tempo, se 
lermos por exemplo a história do [Ludwig von] Pastor (um luterano alemão que, 
ao ver a realidade daquele tempo, se converteu e fez católico), vemos que a Igreja 
não era propriamente um modelo a imitar: havia corrupção na Igreja, havia 
mundanidade, havia apego ao dinheiro e ao poder. E por isso ele protestou. 
Sendo inteligente, deu um passo em frente justificando por que motivo fazia isso. 
E hoje luteranos e católicos, com todos os protestantes, estamos de acordo sobre 
a doutrina da justificação: sobre este ponto tão importante, ele não errara. 
Elaborou um “remédio” para a Igreja, depois este remédio consolidou-se num 
estado de coisas, numa disciplina, num modo de crer, num modo de fazer, num 
modo litúrgico. [...] Hoje o diálogo é muito bom, e creio que aquele documento 
sobre a justificação seja um dos documentos ecuménicos mais ricos, mais ricos e 
mais profundos. [...] hoje procuramos retomar a estrada para nos encontrarmos 
500 anos depois. Penso que devemos rezar juntos, rezar. Por isso, a oração é 
importante. Segundo: trabalhar pelos pobres, os perseguidos, as inúmeras 
pessoas que sofrem, os refugiados... [...] E que os teólogos estudem juntos, 
procurando... (FRANCISCO, 2016). 

 
 

O já mencionado pesquisador católico de Lutero, Pesch, levantou no ano de 

2017 dez reivindicações para o papa, das quais cito a última: “Nenhuma outra 

‘indulgência’! Aquilo que foi dito à respeito nos documentos de 2000 mantém da 

‘indulgência’ apenas uma palavra oca que não consegue mais expressar o que se quer 

dizer: de trazer frutos dignos de penitência. Uma tal declaração explícita seria o 
                                                           
30 OWEN, 2008. Tradução própria. No original: “We have much to learn from Luther, beginning with 
the importance he attached to the word of God […] more positive […] anticipated aspects of reform 
which the Church has adopted over time”. 
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imprescindível primeiro passo para uma reabilitação de Lutero, sem a qual o ano de 

2017 não pode chegar a tornar-se um evento ecumênico.”31 

O cardeal Kasper invoca um “ecumenismo receptivo, de mútua 

aprendizagem”.32 Ele sugere especificamente de levar mais a sério os aspectos 

místicos em Lutero (sobre isto ver LEPPIN, 2016), presente especialmente no jovem 

Lutero, também em seu tratado acerca da liberdade cristã. A mais importante 

contribuição de Lutero, para Kasper, foi “o Evangelho da graça e misericórdia de 

Deus e o chamado para a conversão”.33  

Na celebração das vésperas na solenidade da conversão de São Paulo Apóstolo, 

no final da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, celebrada tradicionalmente 

no hemisfério norte entre 18 e 25 de janeiro, o papa Francisco ressaltou, em sua 

homilia, a importância do “sacerdócio real” de todo povo de Deus (1 Pd 2,9) e a 

missão comum dos cristãos. Para o papa, a progressão “pelo caminho da comunhão 

plena e visível entre os cristãos” se dá sobretudo na conversão “ao Senhor, que pela 

sua graça nos escolhe e chama a ser seus discípulos”. Expressou, ainda, um pedido de 

perdão: 

 

Neste Ano jubilar extraordinário da Misericórdia, tenhamos bem presente que 
não pode haver busca autêntica da unidade dos cristãos sem confiar totalmente 
na misericórdia do Pai. Antes de tudo peçamos perdão pelo pecado das nossas 
divisões, que são uma ferida aberta no Corpo de Cristo. Como Bispo de Roma e 
Pastor da Igreja católica, desejo invocar misericórdia e perdão pelos 
comportamentos não evangélicos que alguns católicos tiveram em relação a 
cristãos de outras Igrejas. Ao mesmo tempo, convido todos os irmãos e irmãs 
católicos a perdoar se, hoje ou no passado, sofreram ofensas de outros cristãos. 
Não podemos cancelar o que aconteceu, mas não queremos permitir que o peso 
das culpas do passado continue a corromper as nossas relações. A misericórdia de 
Deus renovará as nossas relações.” 
 

 
São ventos promissores para gestos inovadores. A base para tal já está bem 

consistente – no mínimo para promover e avançar naquele debate que nunca houve. 

 

 

                                                           
31 PESCH, 2017, p. 5. Tradução própria. No original: „Kein weiterer ‚Ablass‘ mehr! Das, was dazu in 
den päpstlichen Dokumenten zum Jahr 2000 gesagt wurde, lässt vom ‚Ablass‘ nur eine leere 
Worthülse übrig, die das nicht mehr ausdrücken kann, was gemeint ist: würdige Früchte der Buße zu 
bringen. Eine solche ausdrückliche Erklärung des Papstes wäre zudem der unerlässliche erste Schritt 
zu einer Rehabilitation Luthers, ohne die das Jahr 2017 kein ökumenisches Ereignis werden kann.“  
32 KASPER, 2016, p. 65. Tradução própria. No original: “Wir brauchen eine rezeptive, voneinander 
lernende Ökumene“. 
33 KASPER, 2016, p. 68. Tradução própria. No original: “beim Evangelium von der Gnade und 
Barmherzigkeit Gottes und dem Ruf zur Umkehr”. 
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28. MODERNIDADE COLONIAL: 

O USO SISTEMÁTICO DO EXPEDIENTE DE “NATURALIZAÇÃO”  
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Sinivaldo S. Tavares1 

 

Introdução: A colonialidade como dimensão “ocultada” da 
modernidade 

 

Na opinião de não poucos historiadores, o ano de 1492 inaugura o que se 

convencionou chamar de Modernidade. Todavia, ao se referir à Modernidade, pensa-

se geralmente no protagonismo exercido pelas monarquias europeias no cenário 

mundial a partir de então. E isso graças, sobretudo, às invectivas mercantilistas das 

navegações ibéricas, francesas, britânicas e holandesas. Mantém-se no 

“esquecimento”, todavia, que Modernidade e colonização são duas faces da mesma 

moeda. E que, portanto, a colonização é constitutiva da Modernidade e não apenas 

um fenômeno derivado da mesma. O protagonismo moderno da Europa cujo ápice se 

deu, séculos mais tarde, na Revolução industrial só se consolidou graças a dois 

expedientes tipicamente colonialistas: a pilhagem de bens naturais, metais preciosos 

e especiarias de alto valor por unidade de peso, e a exploração do trabalho forçado de 

negros trazidos de fora como escravos e de indígenas, reduzidos à servidão. A título 

de exemplo, bastam-nos alguns dados que se encontram registrados nos arquivos de 

Sevilha: entre 1503 e 1660, 185 toneladas de ouro e 16.000 toneladas de prata foram 

levadas da América para a Europa. Quem ousaria calcular o montante de dólares 

atuais correspondentes a essa pilhagem! 

As conhecidas posições de K. Löwith e de H. Blumenberg confirmam a tese 

eurocêntrica de que a Modernidade teria suas origens circunscritas apenas à Europa 
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ocidental. Löwith, por exemplo, caracteriza a Modernidade como um processo de 

“secularização da fé cristã” no interior do qual se teria operado uma transformação do 

conteúdo teológico em conteúdo secular. A concepção medieval da “providência 

divina” teria aos poucos sido substituída pelo progresso da humanidade no seu devir 

histórico. O verdadeiro condutor da história e, portanto, seu novo sujeito, no 

horizonte de uma concepção não mais religiosa, mas laica do mundo, não seria mais 

Deus, mas o ser humano (LÖWITH, 1965). Blumenberg, por seu turno, concebe a 

novidade dos tempos modernos como expressão da atitude de autoafirmação 

humanista contra o Deus cristão. No contexto daquela específica e histórica evolução 

da concepção cristã de Deus, que acabou se degenerando num verdadeiro 

absolutismo teológico, ao ser humano não restava outra saída viável senão a de 

rebelar-se contra aquela configuração religiosa e cultural em busca de sua própria 

autonomia. A Modernidade seria, em tal caso, fruto de um processo de emancipação 

do ser humano face ao absolutismo da concepção do Deus cristão (BLUMENBERG, 

1992). Apesar de interpretarem a novidade da Modernidade com base em distintos 

pressupostos – secularização um e emancipação outro – ambos confluem na comum 

atitude de legitimar a novidade dos tempos modernos a partir de suas condições 

históricas de emergência situadas no universo simbólico medieval e, portanto, 

circunscritas única e exclusivamente ao espaço da Europa ocidental. 

Bem distinta é a posição de Dussel que, a esse propósito, escreve: 

 
Si la Modernidad tiene un núcleo racional ad intra fuerte, como "salida" de la 
Humanidad de un estado de inmadurez regional, provinciana, no planetaria; 
dicha Modernidad, por otra parte ad extra, realiza un proceso irracional que se 
oculta a sus propios ojos. Es decir, por su contenido secundario y negativo mítico, 
la Modernidad es justificación de una praxis irracional de violencia. El mito 
podría describirse así: 1) La civilización moderna se autocomprende como más 
desarrollada, superior (lo que significará sostener sin conciencia una posición 
ideológicamente eurocéntrica); 2) La superioridad obliga a desarrollar a los más 
primitivos, rudos, bárbaros, como exigência moral; 3) El camino de dicho proceso 
educativo de desarrollo debe ser el seguido por Europa (es, de hecho, un 
desarrollo unilineal y a la europea, lo que determina, nuevamente sin consciência 
alguna, la "falacia desarrollista"); 4) Como el bárbaro se opone al proceso 
civilizador, la praxis moderna debe ejercer en último caso la violencia si fuera 
necesario, para destruir los obstáculos de la tal modernización (la guerra justa 
colonial); 5) Esta dominación produce víctimas (de muy variadas maneras), 
violencia que es interpretada como un acto inevitable, y con el sentido cuasi-ritual 
de sacrificio; el héroe civilizador inviste a sus mismas víctimas del carácter de ser 
holocaustos de un sacrificio salvador (el indio colonizado, el esclavo africano, la 
mujer, la destrucción ecológica de la tierra, etcétera); 6) Para el moderno, el 
bárbaro tiene una "culpa" (el oponerse al proceso civilizador) que permite a la 
"Modernidad" presentarse no sólo como inocente sino como "emancipadora" de 
esa "culpa" de sus propias víctimas; 7) Por último, y por el carácter "civilizatorio" 
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de la "Modernidad", se interpretan como inevitables los sufrimientos o sacrificios 
(los costos) de la "modernización " de los otros pueblos "atrasados" (inmaduros), 
de las otras razas esclavizables, del otro sexo por débil, etcétera (DUSSEL, 2000, 
p. 29-30). 

 

E contra autores contemporâneos como, por exemplo, J. Habermas e C. 

Taylor, que continuam concebendo modernidade como um fenômeno essencialmente 

e, portanto, exclusivamente europeu, argumenta W. Mignolo: 

 

La modernidad aparece cuando Europa se afirma como el “centro” de la Historia 
Mundial que inaugura: la “periferia” que rodea este centro es entonces parte de 
esta definición auto centrada. La oclusión de esta periferia [...] lleva a los 
principales pensadores del “centro” a una falácia eurocéntrica en su comprensión 
de la modernidad. Si su comprensión de la genealogía de la modernidad es tan 
parcial y provincial, sus intentos de crítica o de defensa de la misma son así 
mismo unilaterales y en parte, falsas (MIGNOLO, 2010, p. 18). 

 

Por sua vez, o sociólogo peruano, Anibal Quijano, insiste no fato de que a 

conquista e exploração violentas do “novo” continente não apenas precede 

historicamente a constituição da Europa, mas é conditio sine qua non da imposição 

da mesma como protagonista do primeiro padrão de poder internacional: capitalista, 

colonial, eurocêntrico, racista, patriarcal (QUIJANO, 1997). Neste sentido, o 

continente “Américas” emerge como o primeiro espaço-tempo deste novo padrão de 

poder cuja vocação é mundial.   

Foram muitas, na verdade, as condições satisfatórias para que a Europa se 

tornasse o centro do mundo moderno e pudesse controlar o comércio e o nascente 

capitalismo. Quijano destaca três delas: 1) a abundância e riqueza de metais preciosos 

encontrados em território “americano”, propiciando inclusive a monetização da 

economia; 2) o acúmulo de riqueza produzido pela intensiva extração de “recursos” e 

transformação destes em mercadorias graças, sobretudo, à escravização de negros e à 

servidão de índios; 3) a própria situação geográfica do “novo” continente que acabou 

facilitando rotas comerciais pelo Oceano Atlântico (QUIJANO, 1997). 

Se, de fato, a Colonialidade se apresenta como “o lado mais escuro da 

modernidade” (MIGNOLO, 2017), caberia desvelar todos os aspectos mantidos no 

encobrimento e que serviriam de contraponto ao projeto tão decantado da 

Modernidade ocidental. Pois como afirma Carlos Walter Porto Gonçalves: 
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[...] sem o ouro e a prata da América, sem a ocupação de suas terras para as 
plantações de cana-de-açúcar, de café, de tabaco e de tantas outras espécies, sem 
a exploração do trabalho indígena e escravo, a Europa não seria nem moderna 
nem centro do mundo (PORTO GONÇALVES, 2003, p. 168). 

 

Sem a mínima pretensão de exaurir a complexidade desses aspectos mantidos 

no encobrimento, salientamos aqui o sistemático processo de “naturalização” que 

acabou se constituindo na espinha dorsal do inteiro projeto moderno colonial e que 

continua tendo vigência em nossos dias mediante expedientes de uma nova 

colonialidade global. Trata-se de dupla “naturalização”: “naturalização” da 

desigualdade social entre colonizador e colonizado e “naturalização” da racionalidade 

moderno-colonial. 

 

1.  “Naturalização” da desigualdade social entre colonizador e 

colonizado 

 

Dois expedientes tipicamente colonizadores convergem na constituição da 

América como primeiro espaço-tempo do novo padrão de poder moderno-colonial: a 

invenção da ideia de raça como “naturalização” da desigualdade entre conquistador e 

conquistado e a articulação de todas as formas históricas de controle do trabalho, 

seus recursos e seus produtos em torno do capital e do mercado mundial. 

 

1.1. A “invenção” da ideia de raça 

 

A ideia de “raça” constitui uma categoria mental inventada na modernidade 

colonial. Trata-se, para todos os efeitos, de uma “invenção”, posto que a ideia de raça 

não possui sustentação alguma na estrutura biológica da espécie humana. Na medida 

em que as relações sociais iam se configurando como relações de dominação, 

identidades raciais eram associadas a hierarquias sociais. Destarte, as categorias de 

raça e de identidade racial foram sendo utilizadas como instrumento de classificação 

primária da população. No caso específico da “América”, a cor e demais traços 

fenotípicos das populações colonizadas fizeram com que essa classificação 

hierárquica se radicalizasse. E foi assim que os colonizadores se autonomearam 

“brancos” para se diferenciarem “naturalmente” dos colonizados, considerados “de 

cor”. E, somente a partir de então, é que a “negritude” passou a ser “naturalmente” 

associada à escravidão. 
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A ideia de raça foi excogitada, portanto, como principal elemento constitutivo 

e, ademais, fundante, das relações coloniais de dominação. Pois, dessa forma, a 

justificar as desigualdades entre conquistadores e conquistados eram diferenças 

biológicas e, portanto, naturais. Permaneciam acobertados os reais interesses de 

poder que sustentavam as desigualdades sociais. E a conclusão parecia óbvia: uma 

vez que a diferença entre conquistadores e conquistados era de natureza biológica, e 

não de caráter histórico, então estaria naturalmente estabelecida a superioridade dos 

primeiros sobre os últimos. A invenção da ideia de raça tem-se constituído desde 

então em um dos instrumentos mais eficazes e duráveis de dominação dos europeus, 

considerados raça superior, sobre os não-europeus, reputados raça inferior. Inventa-

se, portanto, a ideia de raça com o objetivo de naturalizar o processo histórico de 

dominação colonial. E, neste sentido, a ideia de raça se converte na engrenagem 

central da diferença colonial. Na opinião de W. Mignolo, a etnoracialidade é o ponto 

de articulação do imaginário construído a partir do circuito comercial do oceano 

Atlântico (MIGNOLO, 1995). 

Foram, assim, criadas as condições para que se constituísse a Europa como 

nova identidade geopolítica. América e Europa, portanto, se constituem 

reciprocamente como dois lados de uma mesma moeda: a nova moeda da 

modernidade colonial. E para legitimar práticas colonialistas escusas fez-se 

necessária a construção de uma perspectiva eurocêntrica que produzisse uma teoria 

capaz de justificar essa nova configuração geopolítica internacional: o eurocentrismo. 

Sobre esta perspectiva e sua teoria derivada, retornaremos em breve.  

 

1.2. A “divisão racial do trabalho” 

 

Na constituição da América como primeiro espaço-tempo desse novo padrão 

de poder moderno colonial, o capital-salário e o mercado mundial representaram o 

nó central em torno do qual se articularam todas as formas de controle e de 

exploração do trabalho e do controle da produção, apropriação e distribuição de 

produtos. Tratava-se, em suma, de uma nova configuração do poder de trabalho. 

Deu-se, assim, pela primeira vez uma nova, singular e original relação de produção 

no bojo da qual todas as demais relações sociais foram estabelecidas e organizadas 

com o objetivo de produzir mercadorias em larga escala para o mercado mundial. 
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Todas elas, portanto, simultaneamente articuladas no mesmo espaço-tempo e 

direcionadas ao comércio e ao lucro. Pois como afirma com propriedade A. Quijano: 

 
The modern world-system was born in the long sixteenth century. The 
Americas as a geo-social construct were born in the long sixteenth century. 
The creation of this geo-social entity, the Americas, was the constitutive act 
of the modern world-system. The Americas were not incorporated into an 
already existing capitalism world-economy. There could not have been a 
capitalism world-economy without the Americas (QUIJANO, 1992, p. 449). 

 

Destarte, deu-se uma estrutural associação entre a ideia de “raça” e o 

estabelecimento da “divisão de trabalho” de forma a se potencializarem 

reciprocamente sem, contudo, renunciarem ambos à própria independência e 

autonomia. O que ocorreu na verdade foi a imposição de uma sistemática “divisão 

racial do trabalho” (QUIJANO, 1997). Pois, de fato, ainda que incorporados à cadeia 

de transferência de valor e de benefício, os recursos e produtos das populações 

colonizadas deviam estar sob o controle da Europa ocidental, e as relações de 

trabalho eram obrigatoriamente de caráter não-salarial. De fato, nos territórios não-

europeus, o trabalho assalariado era privilégio quase exclusivo dos “brancos”. 

Trazemos aqui dois exemplos que ilustram bem o que seja esta sistemática 

“divisão racial do trabalho”. O primeiro deles é a concentração da produção industrial 

capitalista e do trabalho assalariado durante mais de dois séculos no próprio 

território da Europa Ocidental. Não haveria, a princípio, necessidade histórica 

alguma intrínseca à relação social mesma do Capital e do mercado mundial que 

justificasse esta dupla concentração. Teria sido inclusive mais rentável para os 

próprios europeus ocidentais e, neste sentido, perfeitamente factível, a não 

concentração da industrialização e do trabalho assalariado em seus próprios 

territórios. Contudo, a resposta parece ser a de que, na perspectiva eurocêntrica, era 

impensável que raças dominadas tivessem acesso a uma forma de contratação 

salarial. Por serem reputadas inferiores, a elas se associava apenas servidão e 

escravidão. 

Outro exemplo desta sistemática “divisão racial do trabalho” se encontra no 

regime de servidão ao qual foram submetidos os povos indígenas do “novo” 

continente. Como se sabe, depois de muita pressão da parte de religiosos 

missionários, os indígenas foram conduzidos do regime de escravidão ao de servidão.  

Só que, mesmo sob o regime de servidão, não recebiam o mesmo tratamento 

reservado aos servos do período feudal. Ao contrário, além de não receber proteção 
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alguma, eram destituídos da porção de terra que lhes caberia por direito cultivar em 

troca do salário que não lhes era pago. 

Com base no que foi exposto, o Capitalismo tem sido desde seus primórdios 

colonial, moderno e eurocentrado. Pois como afirma, Quijano: 

 
Esa colonialidad del control del trabajo determinó la distribución geográfica 
de cada una de las formas integradas en el capitalismo mundial. En otros 
términos, decidió la geografía social del capitalismo: el capital, en tanto que 
relación social de control del trabajo asalariado, era el eje en torno del cual 
se articulaban todas las demás formas de control del trabajo, de sus 
recursos y de sus productos. Eso lo hacía dominante sobre todas ellas y 
daba carácter capitalista al conjunto de dicha estructura de control del 
trabajo. Pero al mismo tiempo, dicha relación social específica fue 
geográficamente concentrada en Europa, sobre todo, y socialmente entre 
los europeos en todo el mundo del capitalismo. Y en esas medida y manera, 
Europa y lo europeo se constituyeron en el centro del mundo capitalista 
(QUIJANO, 1997, p. 126). 

 

Deu-se a partir de então um verdadeiro processo de reidentificação geopolítico 

e histórico envolvendo o mundo todo a partir da Europa que, por sua vez, ursurpou 

para si a centralidade do “novo” mundo. E foi assim que a partir das constituições de 

América e Europa, estabeleceram-se também África, Ásia e, por fim, Oceania. E, no 

tocante à classificação social da população mundial, a colonialidade do poder 

excogitou uma hierarquia composta por três dimensões distintas ainda que 

simultaneamente articuladas: trabalho, gênero e raça. Mas é, no fundo, a ideia de 

raça que fundamenta e sustenta as outras duas. 

 

2. “Naturalização” da racionalidade moderno-colonial 

 

Assim como incorporou de forma subalterna todas as formas de controle do 

trabalho em torno do capital, a Europa também buscou anexar as diversas e 

heterogêneas culturas dentro de um mundo único, não por acaso, o próprio. E, assim, 

impôs-se uma única configuração cultural, intelectual, intersubjetiva e pessoal.  E, a 

partir de então, foram sendo atribuídas às demais populações novas identidades 

geoculturais. É nesse contexto que se situa a “invenção” do Oriente, categoria 

intencionalmente criada para ser a codificação do outro do Ocidente, sem gozar, 

contudo, de relações simétricas e de igual respeito, posto que o Oriente é sempre visto 

como inferior ao Ocidente (SAID, 1996; 2002). Escreve, a tal propósito, A. Quijano: 
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En otros términos, como parte del nuevo patrón de poder mundial, Europa 
también concentró bajo su hegemonía el control de todas las formas de 
control de la subjetividad, de la cultura, y en especial del conocimiento, de 
la producción del conocimiento (QUIJANO, 1997, p. 126). 

 

A invasão e ocupação violentas dos territórios do continente ameríndio 

criaram as condições para a invenção de um “novo mundo”. Pois, na verdade, a 

colonização constitui uma verdadeira “invenção” e, precisamente aqui, radica-se seu 

intento de conquista violenta. A tal propósito, E. Dussel afirma que o eu conquisto 

precede o eu penso. Explica ele que o termo latino conquiro “significa: procurar com 

diligência. Mas na reconquista espanhola contra os muçulmanos a palavra tomou o 

sentido de dominar, submeter, ao saírem para recuperar territórios para os cristãos. 

Neste novo sentido, queremos agora usá-la ontologicamente” (DUSSEL, 2009, p. 

307). De fato, a emergência do sujeito moderno constitui a legitimação teórica da 

conquista e, neste sentido, o substrato a partir do qual se explicitará a “invenção” de 

uma nova cosmovisão moderna e burguesa. Não se trata de mero acaso, portanto, que 

a violência seja uma das características principais da epistemologia moderna. 

Não sem razão, esta peculiar epistemologia se coaduna perfeitamente com o 

projeto moderno de submeter a vida como tal, em sua complexidade, ao controle 

absoluto do sujeito sob a guia segura do conhecimento: Cogito, ergo sum! O sujeito 

pensante se impõe, portanto, como o substrato a partir do qual se inaugura uma 

analítica do mundo circunstante. A perspectiva a partir da qual se constrói essa 

cosmovisão é a da racionalidade formal que decompõe em partes os fenômenos, no 

ato mesmo de descrevê-los e explicá-los, para em seguida opô-las e contrapô-las. E 

assim se cria uma fratura epistemológica expressa na infinidade de binômios 

justapostos, opostos e contrapostos. Trata-se de expediente excogitado pela 

racionalidade formal para poder assim controlar mais eficazmente a realidade. Deste 

modo, escapando da complexidade do mundo, simplifica a realidade por meio de 

inúmeras fragmentações, cuja base se encontra na dicotomia primária entre sujeito e 

objeto. Vale a pena ressaltar, no entanto, que na própria etimologia da palavra sujeito 

(sub-iectus) faz-se presente a ideia de sujeitar-se, submeter-se. Neste sentido, tanto o 

sujeito quanto o objeto se tornam, ambos, sujeitos a esta atitude epistêmica que 

separa, opõe e contrapõe impiedosamente os polos constitutivos da realidade. 

A Modernidade Colonial Capitalista se impôs, destarte, servindo-se de dois 

expedientes: exploração violenta da Terra e criação de sujeitos-indivíduos separados 

dela. E a relação destes com aquela tem se dado a partir da exterioridade, da 
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superioridade e da instrumentalidade. A construção moderno-colonial-capitalista da 

subjetividade como cogito provocou uma série de fraturas no tecido natural, social e 

existencial. Violentamente separados da Mãe Terra, deixamos de nos considerar 

“filhos da Terra”. Reduzidos a indivíduos sentimo-nos separados, opostos e 

contrapostos a nós mesmos e aos outros seres que constituem o tecido social e 

cósmico. E, por fim, somos violentamente atravessados por aquela fratura existencial 

que nos cinde em duas coisas (res): uma extensa e outra pensante. Fomos, de fato, 

condenados a viver marcados por uma espécie de esquizofrenia existencial, social e 

cósmica. Ao se considerar o corpo como “res extensa”, a imaterialidade foi alçada à 

essência do sujeito. Isso se deu sobremaneira com Descartes que, ao estabelecer uma 

nítida separação entre alma e corpo, acabou por definir o ser humano como alma. Por 

tudo isso, fica clara a posição cartesiana de que a natureza humana se esgota 

essencialmente no plano da não extensão ou da imaterialidade, perfazendo-se 

unicamente no âmbito do pensamento. Portanto, o corpo não entra na constituição 

daquilo que é considerado essencial ao humano. A identidade do “eu” reside na alma; 

o “eu” é a alma. 

A tese de Descartes serviu como luva aos interesses da sociedade emergente 

preocupada em extrair bens da natureza, vistos como meros recursos, e transformá-

los, por meio da exploração forçada de corpos humanos, num conjunto de 

mercadorias disponíveis aos negócios do incipiente capitalismo mercantil colonial. 

Interessante ressaltar que não se tratava apenas de considerar a natureza como algo 

objetivo e meramente extenso. Tendia-se também a conceber os seres humanos, 

especialmente de outras ‘raças’, como simples corpos a serem controlados e 

submetidos a trabalhos extenuantes. Descartes oferecia, no fundo, uma excelente 

fundamentação teórica para a proposta de F. Bacon e de G. Galilei: interpretar a 

natureza mediante linguagem e código matemáticos, para poder dominá-la 

eficazmente. E, de fato, o paradigma cartesiano foi acolhido como um verdadeiro 

suporte teórico para as tendências empiristas que acabariam constituindo a ciência 

clássica de cunho mecanicista. 

Reduzir o ser humano a simples máquina habitada por uma espécie de 

fantasma - “a ghost in the machine” (Charles Taylor) - tornou-se um expediente ideal 

para justificar o uso de seus corpos como força de trabalho na transformação de bens 

naturais em mercadorias. E isso tanto na instituição do escravagismo no território 

das colônias quanto na arregimentação de artesãos e operários nas fábricas no 
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período da incipiente revolução industrial nas metrópoles. A discriminante entre um 

uso e outro se deu na invenção ideológica e colonialista da ideia de raça, como já 

tivemos ocasião de analisar. 

No assim chamado “Século das Luzes”, fez-se notar de maneira acintosa a 

ambiguidade da razão moderna: ela não apenas ilumina, ilustra e esclarece; em seu 

caráter tipicamente colonial, ela também invisibiliza e encobre e, neste sentido, se 

contradiz traindo seu caráter irracional e mítico. A tal propósito, escreve Dussel: 

 
Por todo ello, si se pretende la superación de la "Modernidad" será necesario 
negar la negación del mito de la Modernidad. Para ello, la "outra-cara" negada y 
victimada de la "Modernidad" debe primeramente descubrirse como "inocente": 
es la "víctima inocente" del sacrificio ritual, que al descubrirse como inocente 
juzga a la "Modernidad" como culpable de la violencia sacrificadora, 
conquistadora originaria, constitutiva, esencial. Al negar la inocencia de la 
"Modernidad" y al afirmar la Alteridad de "el Otro", negado antes como víctima 
culpable, permite "descubrir" por primera vez la "outra-cara" oculta y esencial a 
la "Modernidad": el mundo periférico colonial, el indio sacrificado, el negro 
esclavizado, la mujer oprimida, el niño y la cultura popular alienadas, etcétera 
(las "víctimas" de la "Modernidad") como víctimas de un acto irracional (como 
contradicción del ideal racional de la misma Modernidad) (DUSSEL, 1995, p. 30). 

 

Interessante notar que a historiografia clássica, eurocêntrica, insiste nos 

aspectos de iluminação, ilustração e de esclarecimento presentes na própria 

nomenclatura: “Iluminismo”, “Ilustração”, “Século das Luzes” ou, como preferem os 

alemães, “Esclarecimento” (Aufklärung). Termos esses que remetem à experiência de 

emancipação, baluarte da modernidade. Contudo, os manuais de história silenciam o 

fato que populações inteiras eram, simultaneamente, condenadas à escravidão nos 

territórios das colônias. A título de exemplo, basta-nos lembrar da escandalosa 

contradição dos iluministas franceses que, em seu próprio território, instituíam a 

liberdade, a igualdade e a fraternidade como valores básicos de convivência social e, 

ao mesmo tempo, defendiam a repressão dos revolucionários haitianos negros que 

lutavam pela própria independência. Trata-se, para todos os efeitos, de uma razão 

moderno-colonial e, por isso mesmo, racional e crítica e, ao mesmo tempo, irracional 

e mítica. Afirma, a tal propósito, W. Mignolo: 

 

La modernidad incluye un “concepto” racional de emancipación que reconocemos 
y subsumimos. Pero desarrolla al mismo tiempo un mito irracional, una 
justificación de la violencia genocida. Los posmodernistas critican la razón 
moderna como una razón del terror; nosotros criticamos la razón moderna por el 
mito irracional que ésta conlleva (MIGNOLO, 2010, p. 18-19). 
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Enfim, o paradigma responsável pela atual degradação da vida no Planeta é 

também o mesmo que justificou historicamente a dominação do varão sobre a 

mulher, do varão branco europeu sobre os índios e negros, e que ainda continua 

justificando a opressão do corpo de mulheres, de pobres, de LGBTQ e de vítimas em 

geral. O Ocidente, enquanto terra da razão, tem se revelado como a terra do poder 

dominação. Nesse sentido, o triunfo da tecnociência constitui o natural epílogo da 

aventura ocidental como terra do domínio, sonho esse perseguido tenazmente desde 

o seu nascedouro. Domínio sobre a natureza, mas também sobre seres humanos, 

ainda que considerados sujeitos ou justamente por serem considerados tais. Domínio 

este exercido sobre seus corpos e sobre sua força de transformação dos bens naturais. 

Não por acaso, ocidente vem de occidens, que significa: ocaso, morte.  

 

2.1. “Dessacralização da natureza” – “desnaturalização do ser 
humano” 

 

Encontramo-nos no bojo de dois processos simultâneos e, portanto, 

reciprocamente implicados: dessacralização da natureza e desnaturalização do ser 

humano. No primeiro caso, concebe-se a natureza como fonte inesgotável de recursos 

disponíveis e como força exuberante e descontrolada e, por isso, uma constante 

ameaça. Em ambos os casos, portanto, a natureza necessitaria do controle humano. E 

esse controle se daria de maneira eficaz e eficiente, utilizando-se da racionalidade 

empírico-formal e de seu aparato técnico-científico. 

Esta é a razão pela qual a episteme moderna lança mão, desde seus 

primórdios, de um discurso violento povoado de metáforas de cunho bélico tais 

como: conquista, submissão, tortura, batalha, exploração. De tal forma que violência 

e controle tem sido a forma histórica que a cultura moderno-colonial ocidental tem 

adotado para articular natureza e cultura. A título de ilustração, reportamos aqui as 

formulações de três filósofos que viveram em distintos períodos da extensa 

Modernidade-Colonialidade ocidental: Bacon, Descartes e Kant. Escreve Francis 

Bacon no seu Novum Organun: “É necessário torturar a natureza para que solte seus 

segredos. [...] A natureza deve ser conquistada e obrigada a trabalhar duramente para 

servir aos interesses do homem”. Por seu turno, afirma Descartes: “O progresso da 

razão consiste em uma série de batalhas vitoriosas movidas à natureza”. E, na Critica 

da Razão Pura, escreve Kant: “A razão deve acorrer à natureza levando em uma mão 

seus princípios e na outra a experimentação; assim conseguirá ser instruída pela 
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natureza, mas não na qualidade de discípulo que escuta, e sim na de Juiz autorizado 

que obriga as testemunhas a responder às perguntas que lhes faz”. 

Por isso os meios e instrumentos dos quais se utiliza a episteme moderna em 

seu afã de conquista e domínio são, sobretudo, o cálculo e a manipulação. Nesse caso, 

a natureza é vista apenas como objeto de conquista e o conhecimento científico, meio 

privilegiado para alcançar tal finalidade. Não é sem razão que a ciência moderna vem 

se desenvolvendo sempre mais em seu caráter técnico a ponto de habitarmos, em 

nossos dias, um mundo não mais científico-técnico, mas, para todos os efeitos, 

tecnocêntrico. E como a tecnociência vem sempre sustentada pelo mercado, somos 

vítimas de dois processos simultâneos e recíprocos: mercantilização e tecnificação da 

natureza e também dos seres humanos. 

“Desnaturalização do ser humano” é o nome que se convencionou dar ao 

processo que separa, opõe e contrapõe res cogitans e res extensa para, enfim, negar 

tudo quanto haja de natural na constituição do ser humano. Trata-se da “colonização” 

dos corpos em nome de um processo dito civilizatório que classifica os seres humanos 

com base em uma linha evolutiva que vai do natural ao cultural ou civilizado. Essa 

classificação ou hierarquização se dá na própria interioridade do ser humano através 

da divisão entre o “visceralmente” humano e o “sublimemente” humano (MACHADO 

ARAÓZ, 2010, p. 37-38). Da parte do “visceralmente” humano seriam colocados: 

instintos, pulsões, sentimentos, emoções e afetos. Tudo aquilo que, considerado fonte 

de descontrole, pudesse exercer algum tipo de domínio cego sobre o ser humano. Do 

lado do “sublimemente” humano, ao contrário, seria arrolado tudo aquilo que condiz 

com seu singular “status ontológico”.  Tudo aquilo, em suma, relacionado ao âmbito 

da razão. E seria este o principal motivo para se eleger a razão como único guia 

seguro apto a controlar e dirigir a conduta humana. 

A oposição entre “visceralmente” humano e “sublimemente” humano remete-

nos à oposição binária primária e mais geral de todas as hierarquias de valor da 

Modernidade colonial, a saber: divisão de classes, desigualdade de gênero, não 

reconhecimento de minorias raciais, sexuais e culturais. Quanto às classes, o trabalho 

mental e intelectual, capital cultural, se opõe ao trabalho muscular, manual e corporal 

das classes trabalhadoras. No tocante à desigualdade de gênero, contrapõe-se o varão 

definido como racional e calculador à mulher, instância do afetivo, do emocional e da 

sensualidade. Enfim, o varão branco, europeu, heterossexual é considerado o 

protótipo das virtudes intelectuais e morais superiores em oposição às mulheres, 
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negros, índios, homossexuais identificados com o corporal e o sensual e, portanto, 

portadores de desvios típicos que caracterizam, na visão burguesa, a ambiguidade dos 

dominados. 

Destarte, no exercício do conhecimento a episteme moderna se revela em seu 

caráter marcadamente colonizador. E isso tanto no que diz respeito ao 

“desencantamento do mundo” (Max Weber) quanto no que tange à colonização de si 

mesmo, mediante a aplicação sistemática e disciplinar de mecanismos de 

autocontrole e de domínio de si. Desta forma, não apenas reduz-se a natureza 

exterior a mero recurso e se coloniza a si próprio, mas faz-se algo pior: “naturaliza-se” 

a racionalidade moderna e burguesa como “a condição humana” e não como “uma 

específica” condição humana entre outras, todas elas legítimas e, portanto, dignas de 

igual respeito. 

 

2.2. O “etnocentrismo” europeu e o “epistemicídio” de culturas 

outras 

 

Boaventura de Sousa Santos chama de “epistemicídio” o fenômeno da 

completa destruição por parte dos colonizadores europeus do enorme acervo de 

conhecimento de populações colonizadas e dos meios de sua produção (SANTOS, 

2000; 2017). Além de condenar a violência dessa empresa colonial, o sociólogo 

português lamenta o desperdício de experiências, costumes e práticas culturais que 

poderiam ter enriquecido enormemente a experiência e acervo cultural mundial. As 

populações autóctones das Américas, por exemplo, foram despojados de sua herança 

histórica acumulada durante séculos, e condenadas a uma subcultura campesina 

iletrada. Trata-se apenas de um exemplo desse expediente tipicamente colonialista de 

destruir formas de produção de conhecimento das populações colonizadas. Destarte, 

padrões de produção de sentido, universos simbólicos, padrões de expressão e de 

objetivação de subjetividades foram destruídos de forma violenta pelos colonizadores 

europeus. 

Essa violência se dá também na atitude de forçar os colonizados ao 

aprendizado parcial da cultura dos colonizadores, mormente em tudo que favoreça e 

potencialize a reprodução da dominação em vários âmbitos: atividade material, 

tecnológica, subjetiva, religiosa, etc. Há uma violência simbólica, quase sempre 

implícita, que se dá através da colonização das perspectivas cognitivas e atinge modos 
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de produzir e outorgar sentido aos resultados da experiência material ou 

intersubjetiva, do imaginário e da cultura. 

O etnocentrismo epistemicida europeu, portanto, se radica e se sustenta na 

classificação racial das populações e na divisão racial do trabalho. Estes dois 

expedientes inventados pelos colonizadores europeus justificam o sentimento de 

superioridade deles em relação aos povos colonizados. E o que é mais grave ainda: 

este sentimento foi “naturalizado” mediante a invenção da ideia de raça. 

Cabe aqui uma breve análise do eurocentrismo e de seus mitos fundadores. O 

eurocentrismo enquanto perspectiva etnocêntrica e, de consequência, epistemicida, 

radica-se em dois grandes mitos modernos: o mito da história única e linear que 

principia por um estado natural e culmina na civilização racional moderna e o mito 

da naturalização das diferenças no intuito de justificar desigualdades sociais. Ambos 

os mitos se encontram na raiz do evolucionismo e dualismo modernos, elementos 

nucleares do eurocentrismo. 

Com a invenção da história única e linearmente progressiva, os europeus 

inventaram uma nova perspectiva temporal da história. A história é concebida como 

uma longa trajetória que, partindo de um estado inicial natural, culmina no ápice da 

civilização humana, da qual os legítimos herdeiros são os habitantes da Europa 

ocidental. No bojo dessa única e linear trajetória são ressituados os povos colonizados 

e suas respectivas estórias e culturas. Com base em critérios de fundo racial, os povos 

colonizados são situados no passado porque considerados inferiores aos europeus. 

Modernidade e racionalidade empírico-formal, portanto, foram inventadas e 

reputadas experiências e produtos exclusivamente europeus. E a partir daí, 

construíram-se pares de termos justapostos, opostos e contrapostos como, por 

exemplo: Oriente-Ocidente; primitivo-civilizado; mítico-científico; irracional-

racional; tradicional-moderno etc. Binômios estes que poderiam ser reconduzidos a 

um só, básico e primário: europeu-não europeu. 

É curioso notar que tais classificações parecem obedecer a hierarquias sociais e 

raciais. É assim que o Oriente é construído e imaginado para ser o outro do Ocidente. 

Vale lembrar que Ocidente também é uma noção inventada posto que identificada 

tout court com a Europa ocidental e, posteriormente, também com outros países do 

hemisfério norte como, por exemplo: Estados Unidos, Canadá e Japão. E tal invenção 

se confirma pelo fato de Ocidente, nesse caso, não se restringir à geografia, mas se 

constituir em referencial de uma peculiar e específica geopolítica do conhecimento 
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(W. Mignolo). Já os negros e índios eram simplesmente reputados “primitivos”, isto 

é, mais próximos do estado natural do que do âmbito da civilização. E, mais uma vez, 

aparece de maneira muito clara como a ideia de raça é inventada como categoria 

básica e fundamental da codificação de relações sociais entre colonizadores e 

colonizados. 

Conclusão: Um espelho que reflete imagem parcial e distorcida 

 

A metáfora do espelho atribuída à perspectiva eurocêntrica do conhecimento 

que reflete imagem parcial e distorcida da experiência histórica e cultural latino-

americana é de Aníbal Quijano. Trata-se, na verdade, de uma metáfora que faz 

pensar. Escreve ele:  

 
Aplicada de manera específica a la experiencia histórica latinoamericana, la 
perspectiva eurocéntrica de conocimiento opera como un espejo que distorsiona 
lo que refleja. Es decir, la imagen que encontramos en ese espejo no es del todo 
quimérica, ya que poseemos tantos y tan importantes rasgos históricos europeos 
en tantos aspectos, materiales e intersubjetivos. Pero, al mismo tiempo, somos 
tan profundamente distintos. De ahí que cuando miramos a nuestro espejo 
eurocéntrico, la imagen que vemos sea necesariamente parcial y distorsionada. 
Aquí la tragedia es que todos hemos sido conducidos, sabiéndolo o no, 
queriéndolo o no, a ver y aceptar aquella imagen como nuestra y como 
perteneciente a nosotros solamente. De esa manera seguimos siendo lo que no 
somos. Y como resultado no podemos nunca identificar nuestros verdaderos 
problemas, mucho menos resolverlos, a no ser de una manera parcial y 
distorsionada (QUIJANO, 1997, p.136). 

 

Deveras sugestiva e provocante a metáfora do espelho proposta por Quijano. 

Trata-se de um espelho inventado para produzir imagens “naturalizadas” de 

desigualdades sócio-culturais e de gênero e ainda de formas violentas de 

conhecimento. É por esse motivo que vítimas de desigualdades sociais, de raça e de 

gênero, consideradas inferiores e atrasadas, não civilizadas, ao se mirarem nesse 

espelho, não se enxergarão como, de fato, são. No entanto, foram “educadas” a se 

reconhecer nestas imagens, ainda que destorcidas e parciais. Esse espelho foi 

inventado para produzir imagens estandardizadas e, por isso mesmo, revela-se 

incapaz de refletir imagens outras, em sua irredutível diferença. Daí a descrição 

plástica que Boaventura de Sousa Santos oferece a esse expediente imposto por uma 

“razão indolente”: “pensamento ortopédico”. 

No entanto, as populações colonizadas desenvolveram “outra” habilidade 

cognitiva a partir de sua experiência tecida entre “sangue, suor e lágrimas”. Essa sua 
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condição dolente a tornou sensível à busca de “razões outras” que se encontram no 

âmbito das emoções, dos sentimentos, dos corpos. As imagens produzidas a partir 

dessa condição não podem ser refletidas de forma cristalina por um espelho 

inventado a partir de um conhecimento que fratura mente e corpo, razão e 

sentimentos. Com base em tais pressupostos, ocorre iniciar confecções de espelhos 

outros. Pois, como escreve Quijano, a continuarmos nos mirando neste espelho 

viciado jamais indentificaremos quais são nossos reais problemas e, 

consequentemente, nunca encontraremos as possíveis soluções para os mesmos. Ou, 

na formulação de W. Mignolo, é necessário instaurar, para todos os efeitos, um 

processo de “desobediência epistêmica” (MIGNOLO, 2010). 
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29. LAICATO NO BRASIL: DO PROTAGONISMO À MARGINALIDADE 
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Vanildo Luiz Zugno1 

 
 

No Ano do Laicato 

 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) proclamou o Ano 

Litúrgico de 2018 como o Ano do Laicato. Para dar fundamento e animar tal proposta 

foi publicado o Documento 105 que traz como título “Cristãos Leigos e Leigas na 

Igreja e na Sociedade”.2 Na sua apresentação (n. 17-20), o documento quer situar-se 

na esteira do processo de renovação do Concílio Vaticano II, especialmente da 

“Lumen Gentium”, da Exortação Pós-sinodal “Christifideles Laici” (1988), das 

Conferências do Episcopado Latinoamericano de Medellín (1968), de Puebla (1979), 

de Santo Domingo (1992) e de Aparecida (2007) e em continuidade com o anterior 

documento da CNNB sobre os leigos “Missão e Ministérios dos Cristãos Leigos e 

Leigas” (1999). 

São muitas as avaliações feitas sobre o Ano do Laicato e o Documento da 

CNBB. Mencionamos aqui a do teólogo leigo Cesar Kuzma que discorda radicalmente 

da própria ideia de um “ano do laicato”. Segundo ele, tal proposta vem reforçar na 

Igreja a compreensão de que leigos e clérigos são segmentos diferenciados dentro do 

corpo eclesial. Voltando à radicalidade da experiência cristã expressa pelo apóstolo 

Paulo, Kuzma afirma que “se na resposta da Igreja antiga precisou se falar que não há 

escravos ou livres, homens ou mulheres, mas todos são um em Cristo Jesus, 

deveríamos trazer esta máxima para hoje, como uma definição basilar, para que não 

haja mais clero ou leigos, mas para que todos possamos ser uma só coisa nele.”3 

Tal afirmação não é só uma reação ao clericalismo, seja ele “duro” ou soft, que 

                                                           
1 Frade Menor Capuchinho. Doutor em Teologia pela Faculdade EST (São Leopoldo, 2016). Professor 
na Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana (ESTEF – Porto Alegre, RS). Texto 
publicado originalmente em: Caminhando com o Itepa, Passo Fundo, número 122, p. 13-38, abr. 2018. 
2 CNBB. Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade. Sal da terra e luz do mundo (Mt 5,13-14). 
São Paulo: Paulinas, 2016. 
3 KUZMA, C. Ano do Laicato: Igreja continua de portas fechadas. Entrevista com César Kuzma. IHU 
OnLine.06 de dezembro de 2017. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/574387-
kuzma-e-o-ano-do-laicato-igreja-continua-de-portas-fechadas Acesso em: 15 de março de 2018. 
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se vive na Igreja, tal como o denunciou inúmeras vezes o Papa Francisco e que 

“...torna infantis os christifideles laici e empobrece a identidade dos ministros 

ordenados.4 Ela encontra fundamento tanto nos estudos exegéticos que antecederam, 

fundamentaram e se desenvolveram após o Concílio Vaticano II, como nos estudos 

históricos que mostram sobejamente que a divisão entre clérigos e leigos na Igreja é 

uma construção histórica que se consolidou na medida em que o cristianismo perdeu 

seu caráter profético e contestador e foi se adequando à sociedade romana.5 

O Documento da CNBB acima referido não entra no mérito da fundamentação 

teológica da divisão da Igreja entre clérigos e leigos. Mesmo citando amiúde a 

“Lumen Gentium” e a renovação eclesiológica por ela impulsionada, o texto parece 

dar por pacífica a afirmação do Código de Direito Canônico de que “por instituição 

divina, entre os fiéis, há na Igreja os ministros sagrados, que no direito são também 

chamados clérigos; e os outros fiéis são também denominados leigos” (CIC 207, § 1).6 

Quanto à questão histórica, mesmo afirmando que “os modelos de organização 

eclesial podem mudar ao longo da história” (n. 93), os bispos se dispensam de 

analisar a história do laicato nos dois mil anos do cristianismo. Nos n. 201-224, o 

texto traça uma breve história do laicato no Brasil. É uma boa e sintética retomada. 

Mas tem uma deficiência: ela desconhece quatro dos cinco séculos de cristianismo no 

Brasil! Vejamos como começa o texto: 

 
A presença e organização dos leigos em função da sua ação apostólica, desde o 
século passado até os dias atuais, na Igreja no Brasil, buscou responder aos 
desafios da Igreja e da sociedade brasileira nos diferentes momentos e modelos 
existentes. Durante a primeira metade do século XX, constatamos a presença das 
irmandades, das confrarias e associações, algumas delas herdadas dos séculos 
anteriores, numa dimensão mais espiritual e∕ou de assistência. Em geral, eram 
conduzidas pelo clero. (n. 201). 

 

Para o texto, parece que a história que importa é a que começa na primeira 

metade do séc. XX. O que aconteceu antes é mencionado de passagem como uma 

                                                           
4 FRANCISCO, Papa. Discursos ao Comitê Diretivo do Celam. Bogotá, 7 de setembro de 2017. 
Disponível em: http://www.diocesedeparanavai.org.br/noticias/301/integra-do-discurso-do-papa-ao-
celam-07-09-2017 Acesso em 15 de março de 2017; Ver também: FRANCISCO, Papa. Exortação 
Apostólica Pós-sinodal “Evangelii Gaudium”. Vaticano, 24 de novembro de 2013, n. 102. Disponível 
em: https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco.html 
Acesso em 15 de março de 2018. 
5 De forma condensada tal processo é apresentado em: ALMEIDA, A. J. de. Leigos e leigas: história e 
interpretação. Atualidade Teológica, Rio de Janeiro, v. 19, n. 50, p. 253-286, mai./ago. 2015. Uma 
versão ampla do estudo do mesmo autor pode ser encontrada em: ALMEIDA, A. J. de. Leigos em quê? 
Uma abordagem histórica. São Paulo: Paulinas, 2006. Em ambos os textos o autor traz farta e 
detalhada bibliografia sobre o tema, por isso nos dispensamos de referi-la. 
6 CÓDIGO de Direito Canônico. Vaticano, 25 de janeiro de 1983. Braga: Apostolado da Oração, 1983. 
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herança com a qual não se sabe muito o que fazer! Mas uma leitura a partir daquilo 

que o texto não diz – a famosa “hermenêutica da suspeita”7 – mostra que o dito 

esconde muito do não dito. Como lemos, afirma-se que, a partir da primeira metade 

do século XX, as irmandades, confrarias e associações, passaram a ser “conduzidas 

pelo clero”. Surge então a pergunta: e antes, não eram elas conduzidas pelo clero? Se 

não eram conduzidas pelo clero, quem as conduzia então? Só há uma resposta 

possível: elas eram conduzidas pelos leigos! 

Um pouco antes o texto afirma que, a partir da primeira metade do séc. XX, a 

presença das irmandades, confrarias e associações passou a ser focada “numa 

dimensão mais espiritual e∕ou de assistência”. E antes, como era? Era mais voltada 

para as necessidades materiais das pessoas e para a transformação da sociedade? São 

perguntas que nos vem à mente e que se tornam ainda mais prementes quando nos 

damos conta de que a virada do séc. XIX para o séc. XX marcou uma profunda 

transformação na Igreja do Brasil. Para Beozzo, o curto lapso de tempo entre 1880 e 

1920 é um período crucial para entender as profundas transformações do catolicismo 

no Brasil. Segundo o autor, 

 
pode-se dizer que neste período rompe-se o equilíbrio entre o abrasileiramento 
do catolicismo pela sua convivência com a senzala e com o índio, pelo cruzamento 
de tradições reinóis e da terra, catolicismo mestiço e barroco, convivendo com 
reizados e congadas, com irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos pretos e 
São Benedito e a sua “europeização” embutida na luta por um catolicismo mais 
“puro”, mais “branco”, mais ortodoxo, mais próximo de Roma.8 

 

Em outras palavras, o catolicismo deixou de ser brasileiro e passou a ser 

romano. É o processo histórico conhecido “romanização”. Para Hoornaert, tratava-se 

de subtrair a Igreja do domínio dos governos nacionais, a maioria dos quais de 

tendência liberal e anti-clerical e purificá-la dos elementos do catolicismo popular 

não acordes ao modo romano de ser católico. Por colocar o acento na submissão das 

Igrejas nacionais a Roma e a identificação do modo de ser católico com o catolicismo 

romano tridentino, o autor designa este processo de mudança na Igreja com a 

expressão “romanização”.9 Beozzo, sob o mesmo nome de “romanização” agrega 

                                                           
7 FIORENZA, E. S. As origens cristãs a partir da mulher: uma nova hermenêutica. São Paulo: 
Paulinas, 1992. p. 114. 
8 BEOZZO, J. O. Irmandades, santuários, capelinhas. REB, Petrópolis, vol. 37, fasc. 148, p. 741-758, 
1977, p. 743. 
9 HOORNAERT, Eduardo. História do cristianismo na América Latina e no Caribe. São Paulo: 
Paulus, 1994, p. 320. 
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outro elemento fundamental que é o do controle do clero sobre os leigos e sua forma 

própria de ser católico.10 

O processo de romanização da Igreja Católica no Brasil foi conduzido por um 

episcopado formado em Roma e apoiado pela Cúria Romana e pelas Congregações 

Religiosas que, a partir da última década do séc. XIX aportaram massivamente no 

Brasil. Em pouco mais de 30 anos, as instituições eclesiais católicas brasileiras 

estavam totalmente alinhadas com Roma. Como assinala o Documento da CNBB (n. 

201), Dom Sebastião Leme, Cardeal e bispo do Rio de Janeiro, é a figura que 

conseguiu submeter as organizações leigas ao “modelo vigente” de Igreja para que 

elas possam atuar na sociedade conforme os desígnios episcopais. 

Queremos resgatar aqui, mesmo que de forma sumária, algo da história das 

organizações leigas católicas no Brasil no período anterior ao citado no texto da 

CNBB. São quatro século que sobrevoaremos de forma rápida para demonstrar que o 

protagonismo leigo hoje tão reclamado pelos bispos é algo que já existiu em nossa 

história e que, fato que lamentamos hoje, foi sistematicamente sufocado pela própria 

instituição eclesiástica. Desconhecer esses quatro séculos é desconhecer a “cultura 

católica” que subjaz a muitas resistências silenciosas ou gritantes dos leigos e leigas 

que se negam a participar de uma Igreja que num passado recente os silenciou e 

renegou e que agora quer resgatá-los de forma submissa. 

Dividiremos o nosso percurso em três passos: o Brasil Colonial onde os leigos 

foram os protagonistas da evangelização; o Brasil Imperial – especialmente o 

Segundo Império – onde se iniciou, em meio a profundos conflitos, o processo de 

romanização e a consequente exclusão dos leigos e leigas da vida da Igreja e, 

finalmente, o terceiro passo, onde se impôs o modo romano de ser católico e a 

consequente submissão do laicato ao clero. 

 

O protagonismo leigo no Brasil Colonial 

 

De modo geral, pode-se afirmar que, para a vivência religiosa, no Brasil 

Colônia, a instituição eclesial – dioceses, paróquias, bispos e padres - gozava de 

pouca importância. Quanto às funções administrativas eclesiais, estas eram 

resolvidas pelo Estado dentro do regime do padroado. A fé cristã era vivida e expressa 

nas organizações leigas: ordens terceiras, irmandades, confrarias, santuários e no 

                                                           
10 BEOZZO, J. O. Op. Cit., p. 745. 
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ambiente familiar. Enquanto nesta última o protagonismo era feminino, nas 

organizações que faziam parte do âmbito público, a predominância era masculina. 

Segundo Hauck, 

 
pode-se dizer que a Igreja era, no Brasil, uma organização de leigos. Mais do que 
as paróquias, eram as irmandades e as ordens terceiras que constituíam o núcleo 
da prática religiosa organizada. A família era de grande importância como 
expressão religiosa, uma vez que a religião brasileira era mais doméstica e 
privatizada do que institucional. No ambiente familiar aprendiam-se as orações e 
os comportamentos religiosos.11 

 

Quanto aos pastores – bispos e sacerdotes – sua presença, além de escassa e 

restrita ao meio urbano. Seu encontro com os fiéis reduzia-se a ocasiões especiais, 

geralmente às festas onde oficiavam as missas. 

Especial importância tiveram no período colonial as Ordens Terceiras, entre as 

quais se destacam a dos franciscanos, carmelitas e dominicanos. Normalmente delas 

só podiam participar os brancos. Sua finalidade era o culto a São Francisco, Nossa 

Senhora do Carmo e São Domingos e a solidariedade entre os membros da ordem. 

Pertencer a uma ordem terceira era sinal de prestígio social e possibilitava relações 

vantajosas não só no campo religioso, mas também no social, político e econômico.12 

Por serem compostas quase que exclusivamente por brancos, dispunham de 

consideráveis recursos econômicos e, consequentemente, de autonomia ante as 

autoridades eclesiásticas. Mesmo sendo formalmente ligadas e dependentes das 

Ordens Primeiras, as ordens terceiras funcionavam com total autonomia. Para isso 

contribuía o poder econômico de que dispunham seus membros. Tal fato levava a 

constantes conflitos entre estas organizações e os bispos.13 

Quanto às confrarias, sua finalidade principal era a de promover o culto a um 

determinado santo geralmente identificado com algum grupo social. Isso não 

impedia, no entanto, que além do culto, elas se tornassem espaço de solidariedade e 

proteção entre os membros do grupo e através dela se realizassem ações para suprir 

as necessidades e garantir um enterro digno após a morte de seus membros.14 

Já as irmandades, eram as organizações mais populares. O critério de pertença 

                                                           
11 HAUCK, J. F. A Igreja na Emancipação (1808-1840). Em: HAUCK, J. F. História da Igreja no 
Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo: segunda época, século XIX. 4. Ed. Petrópolis: Vozes, 
2008. P. 7-139. Esta nota: p. 13 
12 MATOS, H. C. J. Nossa História: 500 anos de presença da igreja católica no Brasil. São Paulo: 
Paulinas, 2001. Tomo 1: Período Colonial. p. 222. 
13 Ibidem, p. 228. 
14 Ibidem, p. 221. 
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era o étnico e/ou socioeconômico. Mesmo tendo uma motivação religiosa para 

justificar sua existência, sua finalidade primeira era social.15 Pode-se, basicamente, 

distinguir dois tipos de irmandades. As Irmandades de Misericórdia que tinham 

como finalidade manter hospitais, cemitérios e abrigos para indigentes e, desse 

modo, beneficiavam a toda a sociedade, e as irmandades que visavam beneficiar 

exclusivamente os confrades e suas famílias.16 

Dentre as muitas irmandades existentes no Brasil colonial, em quase todas as 

cidades, duas se faziam presentes. A Irmandade do Santíssimo Sacramento, 

composta pelos homens brancos mais importantes e ricos da cidade e que se dedicava 

ao culto do Santíssimo Sacramento e organizava, anualmente, a procissão de “Corpus 

Christi”; e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário que congregava homens e 

mulheres para a oração do terço. Em algumas cidades havia várias irmandades do 

Rosário que congregavam as pessoas conforme sua pertença étnica: a dos brancos, 

dos pardos, dos negros.17 

Além das ordens terceiras, irmandades e confrarias que tinham uma existência 

formal e atividades permanentes durante todo o ano, outro espaço para a vivência da 

fé católica eram as “companhias” ou “folias” que organizavam festas religiosas como a 

Festa do Divino, a Folia de Reis, a Procissão das Almas, as Congadas e as Cavalhadas. 

Sua finalidade era apenas realizar a festa. Concluída esta, o grupo se dissolvia e 

voltava a se reunir no ano seguinte para a próxima festa.18 

Organizações tipicamente urbanas, elas compartilham, segundo Oliveira, três 

características fundamentais: 

a) toda a vida da ordem terceira, confraria, irmandade ou grupo – admissão 

dos membros, eleição da diretoria, realização das atividades internas e externas – 

estava sob a plena responsabilidade dos seus membros leigos. O capelão, contratado 

pela mesa diretora e podendo por ela ser destituído a qualquer momento, só se fazia 

presente quando solicitado e para realizar exclusivamente as cerimônias que 

dependiam da presença do sacerdote; 

b) cada ordem terceira, confraria, irmandade ou grupo era completamente 

autônomo em relação aos outros grupos. Sua existência dependia unicamente da 

aprovação dos estatutos pela autoridade diocesana e pelo Rei de Portugal. Não havia 

                                                           
15 MATOS, H. C. J. Op. Cit., p. 223. 
16 OLIVEIRA, P. A. R. de. Catolicismo popular e romanização do catolicismo brasileiro. REB, 
Petrópolis, vol. 36, fasc. 141, p. 131-141, março de 1976. Esta nota: p.133. 
17 Ibidem,  p.133. 
18 Ibidem,  p.134-135. 
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nenhum órgão que coordenasse a existência ou as atividades dos diferentes grupos; 

c) a vida litúrgica desenvolvida no espaço da irmandade – capela, procissão, 

ermida – também era responsabilidade da própria ordem terceira, confraria, 

irmandade ou grupo que não se preocupava em seguir as normas romanas para tais 

cerimônias. O que mais importava nas cerimônias era, através da pompa e do luxo, 

demonstrar a capacidade de mobilização, tanto humana quanto de recursos 

materiais, por parte da agremiação. Sendo festas do povo, incorporaram elementos 

das culturas locais que destoavam da sobriedade da liturgia romana. A participação 

do padre no culto ao santo se resumia à execução do ritual sacramental quando 

solicitado.19 

Além destes elementos, há dois mais a ressaltar. Primeiramente, há de se notar 

que, em sua atividade prática, as ordens terceiras, confrarias e irmandades 

conseguiam, a seu modo, colocar em relação a vida material e a vida espiritual. Em 

torno a uma devoção era praticada a solidariedade entre os membros do grupo e, em 

alguns casos, também com outras pessoas necessitadas. Sem dúvida pode-se dizer 

que estas agremiações foram a mais importante forma de caridade cristã 

desenvolvida no Brasil colonial e que se prolongou durante o Império.  

Outro elemento a considerar é que as agremiações de leigos eram, ao mesmo 

tempo, organizações eclesiais e organizações civis. Em outras palavras, elas não 

separavam o religioso do político. Elas eram a forma de a Igreja dos leigos estar 

inserida na vida da sociedade e de uma forma autônoma em relação ao clero e à 

autoridade civil. Enquanto os bispos e padres, por serem funcionários públicos, 

estavam submetidos à autoridade local e colonial, os leigos, através de suas 

organizações autônomas, tinham espaço para atuar livremente. 

Se, por um lado, as agremiações de leigos foram um espaço em que se pode 

construir uma certa convivialidade em uma sociedade extremamente violenta como a 

colonial, elas não deixaram de ser, por seu caráter étnico e por reunir em diferentes 

associações os diferentes grupos sociais, também um modo de reproduzir e sacralizar 

a ordem colonial.20 As tensões sociais também se expressavam na linguagem religiosa 

através da disputa pela construção mais suntuosa do templo, no esplendor dos atos 

litúrgicos e, principalmente, na ordem de precedência nas manifestações públicas da 

                                                           
19 Ibidem,  p. 135. 
20 PRIEN, H-J. La historia del cristianismo en America Latina. Salamanca: Sígueme; São Leopoldo: 
Sinodal, 1985, p. 306. 
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fé católica entre as diversas agremiações.21 

Por outro lado, o espaço de liberdade de organização garantido pelas 

agremiações leigas tornou-se, no período colonial, lugar de refúgio para todos aqueles 

que se sentiam diferentes e buscavam sobreviver dentro do sistema ou até mesmo 

mudá-lo. É o caso dos cristãos-novos que encontraram nas irmandades um lugar de 

proteção adotando nomes e santos cristãos para poder manter a sua identidade 

original.22 

As irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos pretos foram, nos meios 

urbanos, um dos espaços em que os negros puderam construir um lugar de 

preservação de sua dignidade pessoal e também elementos de sua cultura africana 

através da elaboração do sincretismo religioso que tanto marca o catolicismo no 

Brasil.23 No dizer de Fragoso 

 
pelas irmandades e confrarias os negros se sentiam promovidos social e 
religiosamente. Elas eram como um ‘sucedâneo’ do sacerdócio e da vida religiosa, 
proibidos juridicamente para os negros. Vestir a opa ou ostentar o distintivo de 
‘irmão’, ter seu lugar ‘oficial’ nas procissões dos brancos, possuir uma Igreja como 
‘sua’ (a capela da irmandade) – tudo isso era algo de realmente significativo para 
os pobres negros. E nessas confrarias e irmandades eles podiam chegar a postos 
que tinham sua importância: presidente, secretário, tesoureiro, etc.24 

 

Na segunda metade do séc. XVIII, liberais e maçons também encontram nas 

agremiações leigas um espaço para propagar suas ideias e organizar a população para 

as mudanças sociais por eles preconizadas. 

Já no meio rural, onde vivia a maior parte da população brasileira, foram os 

ermitães que, em seus santuários e capelinhas de beira de estrada, mantiveram vivo e 

deram forma ao catolicismo brasileiro. Segundo Hoornaert, 

 

o movimento eremita no Brasil é o movimento menos conhecida na História da 
igreja e talvez o mais importante [...] O movimento surge desde os primórdios  da 
evangelização do Brasil e se fundamenta na intuição da inexorabilidade dos 
percursos coloniais e, por conseguinte, na necessidade de se afastar deles de 

                                                           
21 BEOZZO, J. O. Op. Cit. p. 747. O direito de precedência era o modo de estabelecer a hierarquia entre 
as diversas irmandades, confrarias e ordens terceiras. Sobre o tema, ver: NASCIMENTO, Mara R. do. 
Irmandades leigas em Porto Alegre. Prática funerárias e experiência urbana. Séculos XVIII-XIX. 
2006. 362 f. Tese (Doutorado) – Programa de pós-graduação em História, Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. p. 60. 
22 PRIEN, H-J., Op. Cit., p. 306. 
23 MATOS, H. C. J. Op. Cit., p. 229. 
24 FRAGOSO, H. A Igreja na formação do Estado liberal (1840-1875). In: HAUCK, J. F. et alii. História 
da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo: segunda época, Século XIX. 4. Ed. 
Petrópolis: Vozes, 2008, p. 141-253. Esta nota: p. 147. 
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maneira radical.25 
 

Em pleno sertão ou à beira de rios, em capelas ou grutas, homens se retiravam, 

sozinhos ou em grupo, para levar vida de ascese e oração. Nos santuários por eles 

construídos acorriam os moradores da região que viam neles a presença de Deus em 

meio à sua luta por sobrevivência.26 

 

 A Reforma romanizante e controle dos leigos no Brasil Imperial 

 

A primeira tentativa de regulamentação e controle das agremiações leigas 

aconteceu ainda no período colonial por ocasião do sínodo da Arquidiocese da Bahia 

(1707) do qual resultaram as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Nelas, 

a provisão das ermidas e a vida dos ermitães, individuais ou em comunidade, eram 

regulamentadas.27 

Foi, no entanto, no período imperial, principalmente na segunda parte do séc. 

XIX, que foi estabelecido um percurso de tensão entre as agremiações leigas e os 

bispos reformadores que terminará com uma vitória dos segundos sobre as 

primeiras. 

Vários fatores confluíram para o conflito. Um primeiro a assinalar, é o fator 

político. Com efeito, as elites urbanas que se agrupavam e organizavam nas 

irmandades, eram cada vez mais influenciadas pelas ideias liberais que avançavam no 

Brasil na medida em que este se integrava ao mercado mundial sob a influência 

inglesa, francesa e norte-americana. Nas cidades portuárias – Rio de Janeiro, Recife e 

Belém - que eram, naquele momento, as principais do Brasil, “os membros das 

Irmandades ligaram-se em muitos lugares às lojas maçônicas e à corrente de 

pensamento liberal.”28 Por outro lado, os bispos e o clero, cada vez mais marcados 

pelo espírito romano, viam no liberalismo e na organização que se tornava seu porta-

voz, a maçonaria, o grande inimigo da igreja. 

Outro fator do conflito foi a autonomia das agremiações leigas. Esta 

contrastava com o projeto romano de colocar toda a Igreja sob a única jurisdição do 

Papa que se estendia às dioceses na figura do bispo e nas paróquias através do 

                                                           
25 HOORNAERT, E. A evangelização do Brasil durante a primeira época colonial. In: HOORNAERT, E. 
História da Igreja no Brasil. ensaio de interpretação a partir do povo. Primeira época – Período 
Colonial. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 19-152. Esta nota: p. 105. 
26 Ibidem, p. 105-109. MATOS, H. C. J. de. Op. Cit., p. 233-243. 
27 MATOS, H. C. J. de. Op. Cit., p. 235-237. 
28 BEOZZO, J. O. Op. Cit., p. 748. 
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pároco. Enquanto as ordens terceiras, irmandades e confrarias afirmavam seu direito 

de organização na autorização imperial, os bispos e párocos passaram a afirmar que 

só o Papa podia conceder o direito de existência a qualquer organização religiosa que 

se dissesse católica. 

Uma terceira razão era a liderança exercida pelos leigos. Dentro do projeto de 

romanização, o único ator possível da vida religiosa era o clero. Aos leigos cabia 

obediência ao bispo e a seu representante local, o padre. Há, dentro do projeto de 

romanização, um deslocamento que “[...] tende a privilegiar mais e mais o poder 

sacerdotal e esvaziar as funções e o lugar do leigo na vida religiosa.”29 

Não de menor importância era a questão litúrgica. Educado na ótica romana, o 

novo episcopado e o novo clero viam nas manifestações litúrgicas organizadas pelas 

agremiações leigas apenas desordem e superstição que precisavam ser purificadas, 

quando não eliminadas, par que fosse restabelecido o verdadeiro culto católico. 

Não agradava também aos bispos reformadores o envolvimento político do 

catolicismo leigo. Dentro do projeto reformador, a Igreja devia manter-se afastada 

das questões da sociedade. Segundo Beozzo, com o cerceamento da liberdade de 

organização dos leigos “[...] passa-se de uma religião comprometida no debate 

político e social da nação, para uma religião voltada cada vez mais para o espiritual e 

para um distanciamento das realidades terrenas.”30 

A chamada “Questão Religiosa” que, entre 1872 e 1875, tensionou as relações 

entre o episcopado brasileiro e o governo imperial, teve seu início com a tentativa do 

jovem bispo capuchinho da Diocese de Olinda e Recife, Dom Vital de Oliveira, de 

expulsar das irmandades e ordens terceiras os membros da maçonaria. Pelos 

estatutos próprios das irmandades e ordens terceiras, reconhecidos e aprovados pelo 

Imperador, o bispo não tinha autoridade para tal. Só o conselho diretor das próprias 

agremiações é que poderia expulsar um dos seus membros. Do ponto de vista formal, 

as irmandades e ordens terceiras agiram defendendo a sua autonomia contra a 

ingerência do bispo em seus assuntos internos.31 

Menos conhecida, mas não menos importante, foi a “Questão Nazarena” (1861-

1878). Ela teve início quando Dom Macedo Costa, bispo do Pará, tentou impedir a 

realização do Círio de Nazaré porque a irmandade responsável pelo Círio não havia 

pedido permissão eclesiástica para a realização do evento. Inconformados com a 

                                                           
29 Ibidem, p. 748. 
30 Ibidem, p. 748. 
31 PRIEN, H-J., Op. Cit. p. 418-419 apresenta uma interessante síntese sobre a Questão Religiosa. 
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decisão, os membros da irmandade apelaram ao imperador e, contra a vontade do 

bispo, realizaram a procissão. Como represália, o bispo excomungou os membros da 

irmandade que foi extinta.32 

Passada a tormenta da Questão Religiosa, mas ainda no calor da Questão 

Nazarena, Dom Macedo Costa, companheiro de Dom Vital no infortúnio da prisão, 

enviou um relatório a Roma onde indicava o caminho a seguir para recuperar o 

controle sobre as organizações leigas: não mais aprovar a criação de ordens terceiras, 

irmandades e confrarias, mas substituí-las por organizações que fossem 

exclusivamente de finalidade religiosa. Segundo o bispo, “essas simples associações 

de devoção ficam sob o poder exclusivo do bispo, e é assim que elas podem prestar 

bons serviços ao culto.”33 Começam assim a serem introduzidas organizações de 

leigos tais como o Apostolado da Oração, as Filhas de Maria, a Liga Católica, a 

Cruzada Eucarística, as Congregações Marianas e as Conferências Vicentinas que, 

embora nominalmente se apresentassem como associações de leigos, na realidade, 

são associações para os leigos, pois a direção destas organizações estava sob o 

controle do pároco que, sempre fazia parte da diretoria e tinha poder para nomear e 

destituir os outros membros por sua própria decisão. 

 

O controle sobre os leigos no início do período republicano 

 

A necessidade de controlar as antigas organizações leigas contaminadas pela 

presença da maçonaria em seu seio foi apontada pelo Cardeal Rampolla, secretário da 

Santa Sé, em sua correspondência ao núncio Spolverini logo após a Proclamação da 

República (1889), no momento em que este começava a articular a Conferência dos 

Bispos Brasileiros. Assim afirmava Rampolla: 

 
Igual atenção deverão por os Bispos sobre as confrarias laicais, até agora 
desgraçadamente contaminadas de maçonismo, as quais, por isso mesmo, foram, 
pelo passado, causa de escandalosos e de gravíssimas desordens. É necessário que 
os R[everendíssi]mos Prelados, tendo em vista as circunstâncias do tempo e do 
lugar, façam um diligente e maduro exame sobre as reformas e providências que 

                                                           
32 SANZ DEL CASTILLO, J. M. O Movimento da Reforma e a “paroquialização” do espaço eclesial do 
século XIX ao XX. In: TORRES-LONDOÑO, F. (Org.). Paróquia e comunidade no Brasil. perspectiva 
histórica. São Paulo: Paulus, 1997. p. 91-130. Esta nota:109-110. Sobre a “Questão Nazarena” ver: 
MONNERAT, P. C. S. Festa e conflito: D. Antônio e a Questão de Nazaré (1861-1878). 2009, 169 p. 
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Niterói, 
2009. Disponível em: http://bibliotecadocirio.org/index.php/2014-09-05-18-00-52/todos-os-
registros/118-dissertacoes/325-festa-e-conflito-d-antonio-e-a-questao-de-nazare Acesso em 09 
dezembro 2014. --> corrigir a referência. 
33 Apud BEOZZO, J. O. Op. Cit., p. 749. 
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se deveriam adotar para que estas instituições de novo correspondam plenamente 
ao santo escopo para a qual a Igreja as fundou e propagou entre os fiéis.34 

 

Além da reforma das antigas organizações, o estímulo a outras formas de 

organização dos leigos era apresentada pelo cardeal como modo de dar um novo 

rumo ao catolicismo brasileiro. Para ele, as Conferências Vicentinas são o modelo 

ideal leiga a ser implementado: 

 
Sabe perfeitamente V[ossa] S[enhoria] Il[ustríssima] que desde muito tempo 
deplora-se a decadência dos bons costumes no povo brasileiro, e uma 
grandíssima ignorância do mesmo a respeito da doutrina da Fé da prática do 
Cristianismo. Para prevenir os grandes perigos que nos apresenta um tal estado 
de coisas, um meio poderosíssimo seria o de [...] instituir e propagar as 
conferências de S[ão] Vicente de Paulo, e outras semelhantes associações.35 

 

Com a mesma intenção, o Concílio Plenário Latino-americano (CPLA) 

realizado em Roma no ano de 1899, em seu título XI, “Do zelo para o bem das almas”, 

no cap. IV, tratou das “irmandades piedosas”.36 A elas o CPLA dedicou quinze 

números. No primeiro (n. 775), depois de afirmar a necessidade de tais irmandades, 

pedia que elas evitassem a divisão e a discórdia na Igreja. Para tal, era importante que 

tivessem bem claro qual a sua finalidade: “asistir con constancia a escuchar la palabra 

de Dios, frecuentar el sacramento de la Penitencia, y recibir la sagrada comunión, tan 

a menudo como lo permita el confesor, atendidas las circunstancias de cada uno.” 

Tanto as finalidades de ajuda mútua entre os membros como as assistenciais foram 

excluídas. Elas deviam restringir sua ação às atividades espirituais, principalmente às 

sacramentais que estavam sob a tutela do clérigo. 

Toda a vida da irmandade, desde a sua criação até o seu funcionamento 

quotidiano permanecia sob a tutela do bispo: 

 
 

En las erecciones y agregaciones de las cofradías, han de observarse, para que 
sean legítimas, las siguientes condiciones, impuestas por la Santa Sede 
Apostólica, a saber: 1a. Que sólo una cofradía del mismo instituto y género, pueda 
establecerse y agregarse en las Iglesias, tanto de seculares como de regulares. 2a. 
Que se haga con el consentimiento del Ordinario y con letras testimoniales del 
mismo. […] 4a. Que los estatutos de las cofradías se examinen y aprueben por el 

                                                           
34 RAMPOLLA, M. Instrucções da Santa Sé ao Internuncio Apostolico para as Conferencias dos bispos 
brasileiros. In: CALAZANS, M. M. A missão de Monsenhor Francesco Spolverini na Internunciatura 
do Brasil (1887-1891), segundo a documentação Vaticana. 1997, 584 f. Tese (Doutorado). Facultas 
Theologiae – Pontificium Athenauem Sanctae Crucis, Roma, 1997. p. 455. 
35 RAMPOLLA, M. Op. Cit., p. 455. 
36 ACTAS y decretos del Concilio Plenario de la América Latina celebrado en Roma el Año del Señor de 
MDCCCXCIX. Traducción Oficial. Roma: Tipografia Vaticana, 1906.  
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Ordinario, quien podrá corregirlos. 5a. Que las gracias e indulgencias 
comunicadas a la cofradía, no se promulguen sin previo conocimiento del 
Ordinario. 6a. Que la cofradía reciba y erogue las limosnas según la forma que 
prescribirá el Ordinario.(n. 773. Grifos nossos.) 

 

Ninguém, nem mesmo o Vigário Geral, podia erigir ou criar irmandades 

diocesanas (n. 778). Tampouco as Ordens e Congregações Religiosas, tanto 

masculinas como femininas, tinham a faculdade de criar irmandades ligadas ao 

convento ou às capelas dos conventos (n. 778). As já existentes nas comunidades 

religiosas, passavam à jurisdição do bispo (n. 781). 

O controle, porém, não era para todas as organizações de leigos. Aquelas que 

se enquadravam no projeto de romanização, podiam organizar-se sem qualquer 

restrição: “Por especial privilegio Apostólico, algunas cofradías pueden erigirse en 

todas las parroquias del mismo lugar, como son las del Santísimo Sacramento, de la 

Doctrina Cristiana, del Sagrado Corazón de Jesús y de las Hijas de María. (n. 777). 

Nem mesmo o bispo local podia alterar seus estatutos (n. 780). 

Junto com estas irmandades, era estimulada a criação do Apostolado da 

Oração, das Conferências Vicentinas, da Propagação da Fé, da Santa Infância e das 

Escolas do Oriente (n. 787). Das antigas irmandades e confrarias, nenhuma menção 

foi feita. 

A seleção dos candidatos a membros das irmandades era destacada pelos 

bispos. Para ser membro da irmandade, era necessário ter vida honrada, não 

provocar escândalo em matéria de fé e costumes, não ser casado apenas no civil e “no 

pertenecer a sectas prohibidas por la Iglesia”. Com este qualificativo, ficavam 

excluídos das irmandades todas as pessoas ligadas à maçonaria. Os que não 

declinassem da pertença à maçonaria, deviam ser expulsos das irmandades (n. 782). 

Dentro do novo espírito e para marcar a nova relação entre clérigos e leigos, o 

CPLA eliminou qualquer possibilidade de os leigos exercerem autoridade sobre os 

clérigos (n. 786). Na mesma direção ia o n. 785 quando proibia aos membros das 

irmandades subirem ao presbitério: 

 
Los socios seglares, aun los de las cofradías especialmente instituidas en honor 
del Santísimo Sacramento, no pueden subir al presbiterio y permanecer allí en 
oración: fuera de él se les prepararán bancos en que se muestren, formando 
cuerpo, a la hora de la oración. 

 

Ficava assim clara, pelo lugar que cada um ocupava na assembleia litúrgica, a 
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distinção e a hierarquia entre os dois corpos eclesiais. 

A Pastoral Coletiva de 1910, ao tratar, no Título V intitulado “Costumes do 

Povo”, em seu capítulo XI, das “Confrarias e Irmandades”, seguiu basicamente o 

CPLA.37 Ao definir o que é uma irmandade ou confraria, os bispos foram além do 

CPLA e incluíram as obras de caridade como inerentes à ação destas associações (n. 

1260). 

Dos quarenta e três números dedicados ao tema (1258-1301), a grande maioria 

trata de questões econômicas, principalmente da administração e alienação do 

patrimônio. Por um lado, a nova legislação do país fazia com fosse necessário que as 

irmandades e confrarias tivessem personalidade jurídica para garantir a posse dos 

bens (n. 1299). Por outro, estava o risco de, conseguida a personalidade jurídica, 

passassem as irmandades e confrarias a dispor destes bens sem o consentimento dos 

párocos e do bispo. Para garantir o controle sobre elas, os bispos chamaram para si a 

total responsabilidade sobre as irmandades e confrarias: 

 

Por lei geral da Igreja, os Bispos, entre outras coisas, tem direito: 1) a assistir a 
todas as reuniões das confrarias, e presidi-las por si ou seu delegado; 2) 
confirmar as eleições dos oficiais ou mesários par aos diversos cargos da 
administração ou conselho administrativo das confrarias; 3) a rejeitar os que 
houverem sido eleitos por mais de um triênio; 4) a eleger os diversos oficiais, ou 
mesário, se, depois de três escrutínios, não se conseguir a maioria requerida para 
as eleições; 5) a marcar o prazo para as eleições dos oficiais ou mesários, quando 
não houverem sido eleitos na época determinada nos estatutos, e a elegê-los, se 
não se fizerem as eleições no dito prazo; 6) a remover os oficiais ou mesários 
eleitos, e nomear outros para substituí-los, se não forem idôneos ou estiverem 
sujeitos a graves exceções. (n. 1295). 

 

Quanto às antigas confrarias, pediam os bispos que fosse realizada uma 

reforma gradual das mesmas de modo a levá-las ao cumprimento das novas 

orientações da igreja (n. 1275). 

O controle sobre a organização autônoma dos leigos também foi objeto de 

atenção dos bispos brasileiros quando estes, no Título III dedicado ao “Culto” da 

mesma Coletiva Pastoral, no capítulo XIV, “Igrejas e oratórios”, depois de legislar 

longamente sobre a edificação de igrejas, capelas e oratórios públicos, semiprivados e 

privados (n. 612-655), fixaram sua atenção sobre aqueles lugares de culto que, 

durante o padroado, haviam surgido espontaneamente na beira das estradas e nos 

                                                           
37 PASTORAL Collectiva dos Senhores Arcebispos e Bispos das províncias eclesiásticas de S. Sebastião 
do Rio de Janeiro, Marianna, S. Paulo, Cuyabá e Porto Alegre comunicando ao clero e aos fieis os 
resultados das Conferências dos mesmos realizadas na cidade de S. Paulo de 25 de setembro a 10 de 
outubro de 1910. Rio de Janeiro: Typographia Leuzinger, 1911. 
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locais periféricos das cidades. Sob ameaça de fechamento, os bispos impuseram 

condições estritas para o seu funcionamento: 

 
Sendo comuns em Nossas dioceses abusos no funcionamento e na administração 
das capelinhas de estradas e até mesmo de bairros que circundam as localidades 
principais, queremos que os Rvds. Párocos mantenham-nas fechadas a todo e 
qualquer serviço religioso, a menos que não sejam observadas as seguintes 
cláusulas: 
1ª Cada uma terá um zelador nomeado pelo Pároco, com a obrigação rigorosa de 
não consentir que se façam nela festas, terços, ladainhas, rezas, etc., sem a 
exibição, por parte dos chamados capelães, da licença in scriptis do mesmo 
Pároco; 
2ª Cada zelador prestará contas, no mês de dezembro de cada ano, ao fabriqueiro 
da matriz, das esmolas que entrarem, e de sua respectiva aplicação.(n. 656. Grifos 
no original). 

 

Caso as regras impostas pelos bispos não fossem cumpridas, os Párocos 

tinham o direito de fazer recurso à força policial: “Concorrendo esta nossa resolução 

para moralizar esses atos do culto e até evitar desordens nessas reuniões, esperamos 

que a autoridade policial dará o seu concurso aos Rvds. Párocos, quando precisem 

fazer efetiva esta Nossa determinação” (n. 656). 

As capelinhas de estradas que durante boa parte da história do Brasil, com 

seus santos patronos escolhidos pelo povo e seus capelães que assumiam espontânea 

e livremente o cuidado das capelas e, nelas, a realização do culto e as festas do 

padroeiro, tornaram-se, para os bispos imbuídos do espírito romanizante, um caso de 

polícia. Assim interpreta Beozzo o fenômeno: 

 
Esta atitude drástica do Episcopado em relação às capelas rurais e de estradas 
está talvez na exata proporção de sua incapacidade em estabelecer efetivo 
controle sobre uma religião que escapa às suas mãos em todos os planos: do rito à 
organização, do calendário à doutrina, das finanças ao responsável pela capela. 
Este não foi ordenado pelo bispo, não passou pelo seminário, não pediu 
autorização para exercer suas  funções, mas foi escolhido pelo povo ou 
simplesmente passou a cuidar da capela e a puxar as rezas como diz a gente da 
zona rural.38 

 

Seu modo autônomo de ser católico era uma ameaça para a nova ordem 

centralizadora e hierárquica em construção na Igreja Católica. Logo, tinha que ser 

eliminado. 

Para levar até as últimas consequências sua obra de controle sobre o 

catolicismo leigo, os bispos brasileiros, na Pastoral Coletiva de 1910, também 

                                                           
38 BEOZZO, J. O. Op. Cit., p. 757. 
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intervieram nos santuários que, desde os tempos coloniais, se apresentavam como 

locais de realização de romarias onde o povo manifestava de forma espontânea e 

criativa a sua fé. Situados na beira de rios ou na confluência de vias de comunicação e 

transporte, “o santuário permanece, no isolamento do interior, uma presença viva, 

recordando às pessoas sua pertença a uma comunidade maior visível e invisível, 

comunidade de romeiros e devotos aqui na terra e comunidade com os santos lá no 

céu”.39 Para o povo, a romaria era, ao mesmo tempo, tempo de oração, de festa e de 

mercado onde a sua vida, com todas as suas realidades, se expressava. Na tentativa de 

construir um catolicismo puro, desvinculado das realidades do mundo, duas medidas 

foram tomadas pelos bispos. A primeira, o controle sobre as romarias. Sua promoção, 

realização e programação deviam permanecer sob o controle estrito do clero: 

 
Para que as peregrinações surtam os efeitos salutares, que todos desejamos, e se 
não convertam em ocasiões de escândalos par aos fieis, queremos e ordenamos 
que os Rvds. Párocos e Sacerdotes, em geral, não promovam, organizem nem 
dirijam peregrinações, se não raramente, e por motivos extraordinários, e sempre 
com audiência da autoridade diocesana, a cuja aprovação submeterão os 
respectivos programas. (n. 679). 

 

A preparação e a programação deviam de tal modo ser organizados que 

levassem o povo ao sacramento da Penitência e à mesa eucarística (n. 680). 

Quanto aos santuários, estes deviam ser subtraídos das mãos dos leigos que os 

gerenciavam e colocados sob o cuidado das congregações religiosas que aqui 

aportavam imbuídas do espírito romanizante: “Os Srs. Bispos procurem de 

preferência confiar a Congregações religiosas os principais santuários das dioceses, 

para que assim pouca a pouco se corrijam os abusos e excessos, que se cometem nas 

peregrinações e romarias de muitos de nossos santuários” (n. 1087). Segundo Matos, 

o resultado de tal mudança é facilmente previsível: “quem tem o controle da imagem 

do Santo pode fiscalizar de perto a devoção e as festas do orago.”40 

Todo este processo gerou uma “[...] desapropriação do poder dos leigos, que 

são marginalizados nas tarefas de presidir, organizar, decidir, legislar, resultando 

numa perda da autonomia dessas organizações religiosas leigas.”41 Essas  inseridas no 

esquema paroquial onde todo o poder se concentra no pároco e aos leigos cabe o 

único direito de obedecer. 

                                                           
39 Ibid, p. 752. 
40 MATOS, H. C. J. Nossa História: 500 anos de presença da igreja católica no Brasil. São Paulo: 
Paulinas, 2002. T. 2. Período imperial e transição republicana. p. 98. 
41 SANZ DEL CASTILLO, J. M. Op. Cit., p. 111. 
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Reflexões conclusivas 

 

O Ano do Laicato proposto pela CNBB e o Documento 105 que lhe servem de 

subsídio são, certamente, um alento para a Igreja Católica no Brasil. E são um alento 

de esperança principalmente para aqueles e aquelas que, na vivência quotidiana das 

Comunidades Eclesiais de Base, nas Pastorais Sociais, nas Paróquias, nos 

movimentos de leigos e leigas, buscam viver e construir uma Igreja-comunidade-de-

iguais onde as diferenças não sejam ocasião para hierarquizações, mas dom de Deus-

Trindade que cria diversidade para a construção de uma Igreja e de uma sociedade 

cada vez mais plural e fraterna. 

Apesar do tratamento deficiente dado à questão histórica – e todos sabemos 

que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la – o 

Documento incorpora categorias, análises e perspectivas da renovação eclesiológica 

do Papa Francisco que se abriga sob o grande guarda-chuva de uma “Igreja em 

saída”. Mas, por se tratar de história – e as mudanças históricas são sempre de longa 

duração – é importante, quando se trata da tentativa de superação do clericalismo 

para que os leigos e leigas possam ser realmente protagonistas na Igreja e na 

sociedade, lembrar outra vez o Papa Francisco. Na “Evangelii Gaudium” (26-27;32-

33), ele fala da necessidade de “mudança de estruturas”. E a divisão entre clero e 

laicato, tal qual é configurado hoje pelo Direito Canônico e praticada nas diversas 

instâncias eclesiais, é, na Igreja Católica, o grande empecilho para a construção de 

uma nova Igreja em que todos e todas possam ser sujeitos eclesiais. 
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30. MISERICÓRDIA COM OS BIOMAS BRASILEIROS1 

 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-09-3-30 

Vitor Galdino Feller2 

 

Dedico-o agora ao amigo Frei Luiz Carlos Susin, grande defensor da casa 
comum, para compor o Festschrift em homenagem aos seus 70 anos. 
 

Introdução 

 

“Cultivar e guardar a criação” (Gn 2,15) é o lema da Campanha da 

Fraternidade de 2017. Depois da celebração do Ano da Misericórdia, em que a CF-

2016 refletiu ecumenicamente sobre nossa responsabilidade com a casa comum, mais 

uma vez a Igreja no Brasil nos convida à misericórdia com a obra da criação.3 Desta 

vez, o tema é bem específico: “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”. 

Embora não apareça de modo explícito a referência à misericórdia, pode-se perceber, 

pelas ressonâncias do pontificado atual e pelo clima que se respira em toda a Igreja, 

um convite a viver a misericórdia também com a criação e, neste caso específico, com 

os biomas brasileiros. O objetivo geral da CF-2017 repercute o chamado à 

misericórdia: “Cuidar da criação, de modo especial dos biomas brasileiros, dons de 

Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos, à luz do 

Evangelho”.4 Também na apresentação do texto-base se faz presente de modo 

indireto a virtude da misericórdia:  

 
Cultivar e guardar a criação nasce da admiração! A beleza que toma o coração faz 
com que nos inclinemos com reverência diante da criação. A campanha deseja, 
antes de tudo, levar à admiração, para que todo o cristão seja um cultivador e 

                                                           
1 Este artigo foi originalmente publicado em: Encontros Teológicos. Florianópolis, v.32, n.1, Jan.-Abr. 
2017, p. 27-46.  
2 Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana – Roma, Itália. Professor de Teologia 
Sistemática na FACASC, Florianópolis, SC. E-mail: vitorfeller@arquifln.org.br 
3 Por diversas vezes, a CF abordou temáticas socioambientais, com tema e lema que convidaram à 
preocupação com o meio ambiente, ao cuidado com os bens da terra: em 1979, Por um mundo mais 
humano – Preserve o que é de todos; em 1986, Fraternidade e terra – Terra de Deus, terra de irmãos; 
em 2004, Fraternidade e a água – Água, fonte de vida; em 2007, Fraternidade e Amazônia – Vida e 
missão neste chão; em 2011, Fraternidade e a vida no planeta – A criação geme em dores de parto (Rm 
8,22; em 2016, Casa comum, nossa responsabilidade – Quero ver o direito brotar como fonte e correr a 
justiça qual riacho que não seca (Am 5,24). Cf. CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 – Texto-base. 
Brasília: CNBB, 2016, p. 20-21 (n. 23-25).  
4 CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 – Texto-base. Brasília: CNBB, 2016, p. 16 (n. 10).  
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guardador da obra criada. Tocados pela magnanimidade e bondade dos biomas, 
seremos conduzidos à conversão, isto é, a cultivar e guardar.5 

 

Todo domingo, na celebração eucarística, confessamos: “Creio em Deus Pai, 

criador de todas as coisas”. Mas, durante a semana, talvez sem nos apercebermos, nos 

descuidamos da natureza criada por Deus-Pai. A atitude consumista e mercantilista 

nos torna agentes de poluição, depredação e destruição da maravilhosa obra divina. 

Com isto manifestamos a incoerência de nossa fé. Professamos a fé em Deus criador e 

destruímos a obra por ele criada. Nossa fé nos diz que foi Deus quem criou os biomas 

brasileiros. Por trás da obra da evolução, que durou bilhões de anos até chegar a nós e 

aos biomas que nos foram concedidos para cultivar e guardar, está a mão criadora de 

Deus. A fé nos diz que recebemos os biomas como dons. Mas nossa prática revela que 

nos fazemos donos deles, não sendo nem misericordiosos nem cuidadores e 

guardadores desses magníficos presentes que Deus ofereceu à humanidade e, nesse 

caso, aos brasileiros.  

Esta contradição nos impele à consciência e à ação de cultivadores e guardiães, 

de protetores e defensores da criação. Por causa da ação predatória do ser humano, 

ela é tão agredida e violentada que pede socorro. A fé em Deus criador precisa tornar-

se prática de misericórdia, ternura, carinho, cuidado e bondade com a criação. A 

situação em que se encontra a natureza é tão calamitosa que apela por nossa atitude 

de misericórdia. Se a palavra misericórdia, proveniente do latim (miser, miseris + 

cor, cordis), significa ter um coração voltado para as pessoas e realidades que se 

encontram na miséria, em estado lastimoso e deplorável, em pobreza extrema, na 

indigência e na penúria, deve-se admitir que, além do cuidado com as pessoas pobres 

e carentes, despojadas do mínimo necessário para uma vida digna, também a 

natureza carece de cuidado e atenção.  

Com efeito, na encíclica Laudato Sì sobre a proteção da nossa casa comum o 

papa Francisco relaciona o cuidado com os pobres e o cuidado da natureza. Trata-se 

de ouvir o grito dos pobres e o grito da Terra, pois há uma relação íntima entre o 

sofrimento dos pobres e a fragilidade do planeta (LS, 16). O ser humano e a criação 

estão inseparavelmente ligados:  

 

Hoje, não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem 
ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos 
debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor 

                                                           
5 CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 – Texto-base. Brasília: CNBB, 2016, p. 10 (Apresentação).  
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dos pobres (LS, 49).  
 

O que significa ter misericórdia com a criação, com os biomas brasileiros? Há 

nas Escrituras revelação da misericórdia divina com sua criação? O que aprender de 

Deus em nossa misericórdia humana com a obra criada por ele?  

A misericórdia com a criação tem por pressuposto que a natureza pede 

socorro. Há um grito no ar: ao grito secular dos pobres junta-se, desde algumas 

décadas, o grito da Terra, “os gritos da natureza” (LS, 117). Também a CF-2017 

reconhece que não se pode tratar dos biomas sem relacioná-los com seus respectivos 

povos, as populações originárias, assegurando-lhes os direitos de relação e 

convivência com a natureza onde habitam, respeitando sua história, suas culturas, 

seus territórios e seu modo específico de viver.6  

Tendo em conta este contexto que relaciona misericórdia e ecologia, 

desenvolveremos a reflexão em cinco momentos. Analisaremos o modo como se 

relacionam Deus, o ser humano e a natureza criada, quanto à prática da misericórdia: 

quem pratica e quem recebe a misericórdia? Examinaremos a misericórdia das três 

pessoas divinas com a realidade criada: a criação, a encarnação e a transfiguração do 

mundo. Detectaremos nas Escrituras a ação misericordiosa de Deus com sua criação. 

Lançaremos pistas para a ação misericordiosa do ser humano em favor dos outros 

seres criados, vivos ou inorgânicos. Por fim, acolheremos a recorrente proposta de 

uma cultura da misericórdia. 

 

1. A prática de misericórdia entre deus, o ser humano e a natureza  

 

Se colocarmos em relação Deus, o ser humano e a natureza, veremos que Deus 

somente dá misericórdia; o ser humano a recebe e a dá; a natureza só a recebe.  Deus 

pratica, mas não recebe misericórdia. Ele é só sujeito, agente de misericórdia, e não 

precisa da misericórdia de ninguém, não é objeto, não é destinatário de misericórdia. 

Ele é, em si e por si, a própria misericórdia.7 Em sua pessoa e práxis Jesus revela o 

amor eterno que há entre ele e o Pai na eternidade, no fluxo eterno de amor unitivo e 

distintivo do Espírito Santo.8 O amor eterno do Pai que se derrama sobre ele no ato 

                                                           
6 CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 – Texto-base. Brasília: CNBB, 2016, p. 15-16 (n. 10). 
7 Mais que um atributo de Deus, a misericórdia é a própria essência de Deus. Ver FRANCISCO. O 
nome de Deus é misericórdia. Uma conversa com Andrea Tornielli. São Paulo: Planeta, 2016. 
8 FORTE, B. A Trindade como história. Ensaio sobre o Deus cristão. São Paulo: Paulinas, 1987, pp. 
130-136. 
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da geração é a fonte de toda misericórdia que ele fará acontecer em sua vida terrena. 

O amor das pessoas divinas não é misericórdia, pois não se trata de concessão, graça 

ou gratuidade em favor de alguém carente ou frágil. É um amor de necessidade, pois, 

embora de modo totalmente livre, as pessoas divinas se amam necessariamente.  

 
O amor que existe na Trindade – e que constitui a Trindade – é natureza (para 
usar um termo que nos é acessível ainda que inadequado), não é graça; é amor, 
mas não misericórdia. (...) O Pai tem necessidade de amar para existir como Pai 
(...) (O Filho) necessita de ser amado e de amar para ser Filho. O Pai gera o Filho 
no Espírito Santo, ou seja, amando-O; o Pai e o Filho aspiram o Espírito Santo 
amando-se.9  

 

Amor eterno de livre necessidade e não de gratuita misericórdia, o amor 

trinitário é, porém, a fonte absoluta da misericórdia que, através do Filho e do 

Espírito Santo, o Pai faz transbordar na criação e na história, na Igreja e na 

humanidade. Na relação íntima entre as três pessoas, Deus-Trindade se realiza 

completamente, não precisando de ninguém e de nada mais para sua eterna 

felicidade. Em sua infinita misericórdia, ele transborda, extrapola de amor e cria o 

mundo e o ser humano, como sinais de sua fecundidade. No próprio ato de criar, ele 

já revela sua misericórdia, ele é misericordioso com o ser humano e com todas as 

criaturas, e “chama à existência as coisas que não existem” (Rm 4,17).  

Diferentemente de Deus, o ser humano é ao mesmo tempo destinatário da 

misericórdia de Deus e dos semelhantes e também convidado a ser agente de 

misericórdia com seus semelhantes e com todas as outras criaturas. Ele recebe 

misericórdia de Deus para poder exercê-la em favor de seu próximo, seus 

companheiros de humanidade e de criação. Nesse sentido, ser misericordioso com os 

biomas brasileiros, além de ser uma ação de fé e de cidadania, é uma demonstração 

de comprometimento com Deus criador, que misericordiosamente cuida de suas 

criaturas.10 

O mundo, a criação, a natureza, não é sujeito ou agente de misericórdia, não 

exerce misericórdia. É apenas objeto ou destinatário da misericórdia de Deus e dos 

seres humanos. Com exceção dos seres humanos, todos os outros seres vivos (animais 

e vegetais) e, claro, os inorgânicos (minerais) não são criaturas livres e responsáveis, 

não capazes de moralidade. Portanto, são também incapazes de misericórdia. Não 

exercem, somente recebem misericórdia.  
                                                           
9 CANTALAMESSA, R. O rosto da misericórdia. São Paulo: Paulus, 2016, p. 12 (parêntesis e itálicos do 
texto). 
10 CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 – Texto-base. Brasília: CNBB, 2016, p. 91 (n. 266). 
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A distinção no modo como essas três realidades – Deus, o ser humano, a 

natureza – exercem a misericórdia pode ser avaliada com o conhecido provérbio: 

“Deus perdoa sempre, o ser humano às vezes, a natureza nunca”. A natureza não é 

misericordiosa, ela não é racional, não tem coração e, portanto, não pode tomar a 

iniciativa de exercer algum cuidado, atenção, benevolência com algo ou alguém. Sem 

questionar o dado bíblico da bondade radical da criação, na qual “Deus viu que tudo 

era bom” (Gn 1,4.10.12.18.21.25) e, portanto, vivo e vivaz, fecundo e nutritivo, não há 

que se negar os males das catástrofes naturais. A isso se acrescentam as reações da 

natureza aos males que os seres humanos lhe causam. Na sua brutalidade, quando 

atacada, reage de modo às vezes assustador. Precisamente por isso, ela carece de 

misericórdia.  

Se, da parte de Deus, ele é tanto mais misericordioso quanto mais alguém for 

mau, se “onde abundou o pecado, superabundou a sua graça” (Rm 5,20), pode-se 

dizer que ele se debruça sobre a natureza amando-a com cuidado e benevolência, 

protegendo-a e defendendo-a o quanto possível de ameaças que venham destruí-la.  

 

2. A misericórdia de Deus-Trindade com a criação  

 

A misericórdia de Deus com a criação pode ser percebida no próprio desvelar-

se do ser de Deus que sai de sua intimidade trinitária para criar o mundo, para 

encarnar-se no mundo e para transfigurar o mundo. Três verdades nucleares do 

cristianismo – criação, encarnação e transfiguração –, que revelam a íntima relação 

de Deus misericordioso com a natureza em sua materialidade, em sua bondade 

radical. De tal modo Deus amou o mundo que o criou, veio a ele e chama-o a si. 

Assim, o mundo vem de Deus (pela criação), vive em Deus (pela encarnação) e volta 

para Deus (pela transfiguração). Apropriadas às pessoas divinas (a criação, ao Pai; a 

encarnação, ao Filho; e a transfiguração, ao Espírito Santo), essas ações 

extratrinitárias revelam que toda a Santíssima Trindade está profunda e 

misericordiosamente comprometida com a natureza.  

Deus-Pai criou o mundo a partir do nada e diferenciando-o de si mesmo, 

dando-lhe assim uma dignidade própria. Na criação do mundo, Deus distinguiu as 

criaturas entre si – ser humano e mundo; homem e mulher; animais e vegetais e 

minerais –, cada qual com sua dignidade e importância. O Filho encarnou-se neste 

mundo, assumindo em seu corpo humano a realidade do mundo material, até o ponto 
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de fazer da carne o eixo, a dobradiça, da salvação, como afirma Tertuliano: “Caro 

salutis est cardo”, “a carne é o fulcro da salvação” (De carnis resurrectione, 8, 3: PL 

2, 806). O Espírito Santo transfigurará este mundo transformando-o em novos céus e 

nova terra.  

Por sua relação direta com Deus-Trindade, a criação é radicalmente boa e 

revela a misericórdia divina. “Por isso, das obras criadas pode-se subir ‘à sua amorosa 

misericórdia’” (LS, 77).11 A ação criadora de Deus faz que o mundo seja bom.  

A vinda de Deus a este mundo, assimilando-lhe a carnalidade, a materialidade, 

a fragilidade e a fugacidade, faz que o mundo seja bom e revela de modo explícito, na 

carne humana de Jesus de Nazaré, o rosto da divina misericórdia (MV, 1). “No apogeu 

do mistério da encarnação, o Senhor quer chegar ao nosso íntimo através dum 

pedaço de matéria. Não o faz de cima, mas de dentro, para podermos encontrá-lo a 

ele no nosso próprio mundo” (LS, 236). Ápice do mistério da encarnação é o 

sacramento da Eucaristia, onde  

 

a criação encontra a sua maior elevação, (onde) a graça, que tende a manifestar-
se de modo sensível, atinge uma expressão maravilhosa quando o próprio Deus, 
feito homem, chega ao ponto de fazer-se comer pela sua criatura (...) Na 
Eucaristia, já está realizada a plenitude, sendo o centro vital do universo, centro 
transbordante de amor e de vida sem fim. Unido ao Filho encarnado, presente na 
Eucaristia, todo o cosmos dá graças a Deus. Com efeito a Eucaristia é, por si 
mesma, um ato de amor cósmico (...) A Eucaristia une o céu e a terra, abraça e 
penetra toda a criação. O mundo, saído das mãos de Deus, volta a ele em feliz e 
plena adoração: no pão eucarístico, ‘a criação propende para a divinização, para 
as santas núpcias, para a unificação com o próprio Criador’ (LS, 236).12    

 

O chamado de Deus para transformar e transfigurar e glorificar o mundo faz 

que o mundo seja bom, chamado ao repouso sabático, à “nova criação, que tem as 

suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração 

final de toda a realidade criada” (LS, 237). Nessa ótica,  

 
a criação não está voltada para a pura laboriosidade humana e sim para o sábado, 
a festa da criação, o repouso para a contemplação. Nele a criação chega à sua 
plenitude e ele prefigura o mundo inteiro. E para o cristão a criação está 
ordenada à ressurreição.13 

 

Essa dimensão ecológica e escatológica da fé não tem sido devidamente 
                                                           
11 Aqui o papa Francisco cita Bento XVI: Catequese (09/11/2005), 3: Insegnamenti 1 (2005), 768; 
L´Osservatore Romano (ed. portuguesa de 12/11/2005), 24. 
12 Aqui também o papa Francisco cita Bento XVI: Homilia na Missa de Corpus Christi (15/06/2006): 
AAS 98 (2006), 513; L´Osservatore Romano (ed. portuguesa de 24/06/2006), 3. 
13 LIBÂNIO, João Batista. A ética do cotidiano. São Paulo: Paulinas, 2015, p. 87.  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/audiences/2005/documents/hf_ben-xvi_aud_20051109.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/audiences/2005/documents/hf_ben-xvi_aud_20051109.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060615_corpus-christi.html
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refletida e vivenciada nas celebrações eucarísticas de nossas comunidades. As Igrejas 

do Oriente cristão, por sua acentuação à dimensão estética e simbólica da Igreja e da 

Eucaristia, acentuam mais essa perspectiva.14 

O mundo, a criação, a natureza, portanto, é uma realidade boa tão somente por 

causa de Deus e de sua ação misericordiosa em favor do mundo.  

 

3. A misericórdia divina com a criação na primeira aliança: a 
harmonia original 

 

As Escrituras judaicas estão permeadas da ação misericordiosa de Deus. Isso é 

mais evidente quando se trata da relação de Deus com o ser humano em geral e, de 

modo mais particular, com o povo de Israel, com os pobres, as viúvas, os órfãos e os 

estrangeiros. Mas é também recorrente a misericórdia de Deus com os animais e 

vegetais e, até mesmo, com a matéria inorgânica. Esta misericórdia se manifesta na 

forma de cuidado, atenção, amizade e até carinho. 

 
A misericórdia é a face que o amor de Deus Pai assume por nós. Para a criação 
inteira, e sobretudo para o ser humano, sua criatura espiritual, o amor do Pai se 
revela como benevolência. Esta estende-se a toda a criação e constitui o olhar 
amoroso e benigno que o Pai dirige ao Filho Unigênito, seu Filho dileto.15  

 

Em termos básicos a misericórdia divina com a criação se revela na bondade 

radical de cada ser criado e na harmonia geral entre todos eles.16 Os relatos bíblicos 

da criação apontam para a harmonia original entre todos os seres criados. A criação 

do mundo em sete dias indica, pelo próprio significado do número, a perfeição da 

obra criada.  

 
A inter-relação de seus elementos é identificável inclusive na criação primeiro dos 
ambientes, para na mesma sequência criar aqueles que neles se encontram (luz-
luzeiro, firmamento-pássaros, águas-peixes, solo firme-animais terrestres) (...) 
Assim a Bíblia afirma eu nenhum ser existe isoladamente, todos estão 
relacionados como partes de um plano no qual, de certa forma, uns dependem 
dos outros e o ser humano possui o papel de ser o guarda desta obra criada.17 

                                                           
14 ZIZIOULAS, I. A Criação como Eucaristia. Proposta teológica ao problema da ecologia. São 
Paulo/Florianópolis: Mundo e Missão/ITESC, 2001; ID. Eucaristia e Reino de Deus. São 
Paulo/Florianópolis: Mundo e Missão/ITESC, 2003; KOUBETCH, V. Da criação à parusia – Linhas 
mestras da teologia cristã oriental. São Paulo: Paulinas, 2004.  
15 SAGNE, Jean-Claude. “Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso”. In: VIRGILI, 
Rosana; CANCIAN, Domenico e outros. Misericórdia. Face de Deus e da nova humanidade. São 
Paulo: Paulinas, 2006, p. 115. 
16 CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 – Texto-base. Brasília: CNBB, 2016, p. 73-76 (n. 228-233). 
17 CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 – Texto-base. Brasília: CNBB, 2016, p. 73-74 (n. 228). 
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Portanto, o mandamento divino de encher a terra e submetê-la (Gn 1,28) não 

pode ser compreendido, em uma má compreensão do texto, como exploração 

selvagem da natureza, mas no sentido do mandamento imediatamente anterior de 

cultivar e guardar (Gn 1,25). Na linha do cuidado misericordioso, assim explica o 

papa Francisco: “‘cultivar’ quer dizer lavrar ou trabalhar um terreno, ‘guardar’ 

significa proteger, cuidar, preservar, velar. Isto implica uma relação de reciprocidade 

responsável entre o ser humano e a natureza” (LS, 67). 

Além da instauração de uma harmonia original entre todos os seres e da 

inserção ontológica da bondade radical de cada ser, uma notável expressão da 

misericórdia de Deus com a criação é a instituição do ano sabático e do jubileu é. 

Como a terra pertence exclusivamente a Deus, que a doou aos membros do povo de 

Israel, é ele quem determina seu uso. A cada sete anos ela precisa de repouso e, a 

cada 50 anos, deve voltar a seus antigos donos.  

 
Sinal tangível da misericórdia de Deus, a terra teria, por sua vez, no sétimo e no 
quinquagésimo ano, direito a um tempo em que seria deixada em repouso, ou 
seja, nenhuma mão humana trabalharia nela para semear ou colher, mas viveria a 
liberdade da relação exclusiva com o seu Senhor. Naquele ano, a terra 
reencontraria sua virgindade, o tempo da fecundidade que deriva totalmente de 
Deus.18 

 

Os escritos proféticos também revelam a misericórdia de Deus com sua 

criação. Texto significativo é o que Ney Brasil Pereira chama de “manifesto ecológico 

de Oseias” (Os 4,1-3).19 Em forma de processo judicial, Deus reclama que toda a terra 

está sofrendo, por falta de fidelidade e misericórdia e conhecimento de Deus, por 

causa de perjúrio e mentira, assassínio e roubo, adultério e violência. A misericórdia 

de Deus com sua criação expressa-se aqui como um protesto contra a falta de 

misericórdia humana com as coisas criadas e profetiza que vão desaparecer os 

animais da terra, as aves do céu e os peixes do mar, ou seja, toda a criação. “Toda a 

terra será devastada”, dirá Jeremias (Jr 4,23-28).  

Em outras passagens dos profetas, Deus continua manifestando sua 

misericórdia com a criação. Mas sempre o faz pelo lado inverso, isto é, reclamando 

que, por causa dos pecados e transgressões da maldade humana, toda a terra vem a 

                                                           
18 VIRGILI, Rosana. A misericórdia de Deus no Primeiro Testamento. In: VIRGILI, Rosana; 
CANCIAN, Domenico e outros. Misericórdia. Face de Deus e da nova humanidade. São Paulo: 
Paulinas, 2006, p. 19. 
19 PEREIRA, N.B. O manifesto ecológico de Oseias (Os 4,1-3). In: Encontros Teológicos 72, 
Florianópolis: FACASC, 2015/3, pp. 139-147. 
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sofrer (Jr 12,4; 23,10; Is 24,4-6; Ag 1,1; ver tb.: Gn 3,17; 6,5-7). A falta de misericórdia 

entre os seres humanos repercute na terra, em forma de desolação: morte de animais, 

secas, desertificação etc. Por isso, a súplica divina: “É a misericórdia que eu quero, e 

não animais sacrificados” (Os 6,6). 

A grande expressão da misericórdia divina com a criação nos profetas é o  

 
anúncio de um novo tempo, no qual será o próprio Deus a intervir na desarmonia 
presente no coração do homem (Ez 37). Inicia-se assim o anúncio de um tempo 
nvo, o tempo messiânico, no qual a conversão e a esperança podem renascer. Em 
Isaáis o tempo messiânico é anunciado como um tempo no qual a harmonia da 
criação será restabelecida. O homem recuperará sua relação com Deus: ‘teus 
filhos serão todos discípulos do Senhor e grande será a felicidade deles’ (Is 54,13). 
A relação entre os homens será restaurada: ‘nenhuma nação pegará em armas 
contra a outra e nunca mais se treinarão para a guerra’ (Is 2,4; Is 60,18-19). E a 
relação com todo o mundo criado será pacificada: ‘o lobo, então, será hóspede do 
cordeiro, o leopardo vai se deitar ao lado do cabrito, o bezerro e o leãozinho 
pastam juntos, uma criança pequena toca os dois (...) O bebê vai brincar no 
buraco da cobra venenosa’ (Is 11,6-8). A harmonia que regia os relacionamentos 
será restaurada.20 

 

Há no conjunto dos salmos uma recorrente exaltação da misericórdia divina 

com a criação. Nos vv. 10 e 11 do Salmo 57, descobre-se “que a misericórdia divina 

enche o universo e atinge todos os povos da terra” e que “o amor divino difunde-se do 

centro do coração do orante até os espaços mais inacessíveis”.21 Nos vv. 5 e 6 do 

Salmo 92, o orante louva o Senhor, que “é motivo de alegria (...) por causa das suas 

maravilhas e da obra de suas mãos”.22 Nos vv. 11 a 19 do Salmo 103, “o cosmos torna-

se o espaço para narrar a grandeza e a profundidade do amor divino”, enquanto “o 

trono de Deus que está nos céus é a imagem da perenidade do seu 

amor/misericórdia”.23  

O Salmo 136 exalta em cada versículo a eternidade da misericórdia divina. 

Inicia a memória da história da salvação com a criação (vv. 4-9), repetindo o verbo 

“fazer” (vv. 4.5.7), “veiculando a imagem de um Deus criador, próximo da sua 

criatura, que, com as suas mãos, a molda como um oleiro o seu barro”.24 Revela-se aí 

o carinho divino com suas criaturas: céu, terra, água, sol e lua. Constata-se que “a 

                                                           
20 CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 – Texto-base. Brasília: CNBB, 2016, p. 77 (n. 238). 
21 CONSELHO PONTIFÍCIO PARA A PROMOÇÃO DA NOVA EVANGELIZAÇÃO. Os Salmos da 
Misericórdia. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2015, p. 82.  
22 CONSELHO PONTIFÍCIO PARA A PROMOÇÃO DA NOVA EVANGELIZAÇÃO. Os Salmos da 
Misericórdia. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2015, p. 88. 
23 CONSELHO PONTIFÍCIO PARA A PROMOÇÃO DA NOVA EVANGELIZAÇÃO. Os Salmos da 
Misericórdia. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2015, pp. 104.108. 
24 CONSELHO PONTIFÍCIO PARA A PROMOÇÃO DA NOVA EVANGELIZAÇÃO. Os Salmos da 
Misericórdia. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2015, p. 126. 
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obra divina é fruto da sua vontade de criar um mundo ordenado e harmonioso, um 

habitat adaptado à vida humana”.25 O v. 25 do Salmo 136 (“ele dá alimento a todo ser 

vivo, porque eterno é seu amor”) contém a imagem, recorrente em todo o saltério, de 

“Deus que mata a fome de todo ser vivente” (Sl 104,27-28; 145,15; 147,9; cf tb. At 

14,16-17). A expressão usada é “todo ser vivente” (“toda carne”, no original), 

“alargando assim o horizonte da misericórdia divina a toda a criação e abraçando, 

segundo um projeto imprevisto para os homens, também os animais”.26 Afinal, na 

sua misericórdia Deus salva homens e animais (Sl 35,7). 

Também os livros sapienciais exaltam a misericórdia divina com a criação. No 

Eclesiástico, ao tratar da maldição divina sobre ímpios, o autor conclui: “Sua piedade 

se manifesta a toda a criação, ele partilhou sua luz e sua sombra entre os homens” 

(16,16). Dois capítulos mais adiante, depois de insistir na miserabilidade do ser 

humano (18,7-11), o sirácida estabelece a diferença entre a misericórdia divina e a 

humana: “A misericórdia humana é em favor do seu próximo, mas a misericórdia do 

Senhor é para todos os seres vivos” (18,12). Na Sabedoria, o autor exalta a 

benevolência divina em favor do ser humano e do mundo:  

 
Sim, tu amas tudo o que criaste, e não detestas nada do que fizeste. Se alguma 
coisa odiasses, não a terias feito. Como poderia alguma coisa permanecer, se não 
a quisesses? Ou como poderia alguma coisa se manter, se não a tivesses 
chamado? Mas tudo poupas, pois tudo é teu, Senhor, amigo da vida (Sb 11,24-26).  

 

Vê-se aqui que a misericórdia é “o sinal da onipotência do Criador”.27 A 

amizade e a misericórdia de Deus com suas criaturas são reconhecidas pelo sábio: 

“todos levam teu espírito incorruptível” (Sb 12,1). Trata-se do espírito de Deus que 

está na origem do ser e da vida, do sopro vital derramado por Deus nas criaturas (Gn 

2,7; 6,3; Sl 104,29-30; Jó 27,3; 34,14-15), do “Espírito de Deus que penetra todos os 

seres por sua pureza (Sb 7,24)”28. O cuidado e carinho de Deus com sua criação 

manifestam-se, ainda, na alegria da sabedoria mediadora da obra da criação (Pr 8,27-

30). 

                                                           
25 CONSELHO PONTIFÍCIO PARA A PROMOÇÃO DA NOVA EVANGELIZAÇÃO. Os Salmos da 
Misericórdia. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2015, p. 127. 
26 CONSELHO PONTIFÍCIO PARA A PROMOÇÃO DA NOVA EVANGELIZAÇÃO. Os Salmos da 
Misericórdia. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2015, p. 132. 
27 SAGNE, Jean-Claude. “Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso”. In: VIRGILI, 
Rosana; CANCIAN, Domenico e outros. Misericórdia. Face de Deus e da nova humanidade. São 
Paulo: Paulinas, 2006, p. 122. 
28 SAGNE, Jean-Claude. “Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso”. In: VIRGILI, 
Rosana; CANCIAN, Domenico e outros. Misericórdia. Face de Deus e da nova humanidade. São 
Paulo: Paulinas, 2006, p. 120. 
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Em todos esses textos expressa-se a misericórdia, seja na forma de anúncio da 

harmonia original da criação, seja na forma de denúncia da ruptura da aliança por 

obra do pecado humano. 

  
4. A misericórdia divina com a criação na nova aliança: restauração 

de tudo em Cristo 
 

Os tempos messiânicos anunciados pelos profetas começam a realizar-se com 

o advento do Reino de Deus, com a pessoa, a pregação e a práxis de Jesus de Nazaré, 

que em sua humanidade revelou carinho, ternura e misericórdia com todos os seres 

da criação.  

 
A relação de Jesus com a criação serve de paradigma para o que ensinará aos seus 
discípulos. Em suas parábolas faz perceber que a criação contém em si 
explicações do agir de Deus (Mc 4,3-9) e de realidades relativas ao Reino de Deus. 
Jesus utiliza de elementos da criação em sua catequese: a graça de Deus é 
comparada a uma fonte de água viva (Jo,4,10-14), a bondade de Deus com a 
chuva que cai sobre justos e injustos (Mt 4,45), a relação do homem com Deus 
com a vinha e seus ramos (Jo 15), a fé com a semente e o coração do homem com 
o terreno onde a semente é lançada (Mc 4,1-20).29 

 

No Novo Testamento, as aves do céu em sua despreocupação com o alimento 

diário, as flores do campo em sua beleza e esplendor, as ervas em sua fugacidade (Mt 

6,26-30), os pardais na tranquilidade de curta existência (Mt 10,29), as serpentes em 

sua prudência e as pombas em sua simplicidade (Mt 10,16) revelam o cuidado, o 

carinho, a misericórdia de Deus com a criação. O uso reiterado de elementos da 

natureza em suas parábolas (ovelhas, sementes, peixes, trigo e joio, grão de mostarda, 

pérolas etc.) e em suas autoapresentações (luz, videira, cordeiro, água, pão etc.) 

revelam a singeleza de Jesus, seu cuidado e ternura com a criação. “As imagens 

tiradas da natureza, embora a serviço do ensinamento, revelam algo da sensibilidade 

contemplativa de Jesus”.30  

É de se considerar, sobretudo, que a revelação explícita do rosto da 

misericórdia divina acontece na carne humana de Jesus de Nazaré (MV,1). “Pois Deus 

amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único (...) Deus não enviou o seu Filho 

ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele” (Jo 3,16-

17). Está claro que o mundo de que se fala aqui é, num primeiro momento, a 

                                                           
29 CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 – Texto-base. Brasília: CNBB, 2016, p. 78 (n. 241). 
30 SCHÖKEL, Luís Alonso. Bíblia do peregrino. São Paulo: Paulus, 2002, p. 2331, nota sobre Mt 6,24-
34. 
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humanidade. Mas, pode-se estender o significado para abranger também a realidade 

material, cósmica, o universo criado, o mundo que não existia antes do Filho (Jo 

17,5.24), que foi feito por meio dele (Jo 1,3.10) e ao qual ele veio, como luz verdadeira 

(Jo 1,9; 3,19; 12,46). Este mundo, ao mesmo tempo material e humano, foi amado de 

tal forma por Deus que ele quis assumi-lo em sua própria carnalidade.   

Se é marcante na primeira aliança o lamento pela ruptura da harmonia 

original, isso se torna ainda mais dramático na revelação da nova aliança, quando 

aparece claramente o confronto entre a beleza original e restaurada em Cristo e a 

persistência do pecado, entre a Jerusalém celeste e a terra devastada, entre o novo 

céu e a nova terra e o caos produzido pela ganância humana. É o que se percebe, em 

linguagem carregada do peso dos símbolos, no livro do Apocalipse, que  

 
apresenta os sofrimentos e contradições dentro da obra criada. Muitos são os 
elementos que apontam para o desequilíbrio gerado pelo pecado do homem e que 
despejam suas consequências em toda a criação. São apresentados rios poluídos 
(Ap 8,8; 16,4), árvores que são queimadas (Ap 8,7), pessoas que morrem (Ap Ap 
8,11), terremotos (Ap 16,18), pessoas acometidas por doenças (Ap 9,4-5) um 
cavaleiro que recebe o pode de retirar a paz da terra para que os homens se 
matassem (Ap 6,4), outro que mata pela espada, fome e peste (Ap 6,7).31  

 

No entanto, mesmo que haja tanta maldade entre os seres humanos e tanta 

destruição da natureza, o crente é convidado a confiar na misericórdia restauradora 

de Deus criador. Pois ao criar este mundo e nele encarnar-se, Deus abre o caminho 

para a revelação do ato máximo de sua misericórdia, a glorificação de todas as coisas. 

Por sua morte e ressurreição, o Filho eterno feito homem abriu as portas para que, 

não apenas o ser humano, mas toda a realidade criada fosse chamada à 

transfiguração. Pois a partir de Jesus Cristo, não somente é preciso acentuar que 

Deus cria ex nihilo e que o novo não se pode explicar em termos de lógica de 

causalidade natural, mas é urgente afirmar que Deus cria ex morte e que o novo se 

explica melhor na lógica da reação natural de Deus ao antinatural ou anti-humano do 

homem e de sua obra perversa na destruição da natureza.32 Se na obra da criação já 

se revela o poder de Deus que do nada (ex nihilo) chama todas as coisas à existência, 

muito mais poderosa se revela sua ação restauradora e transfiguradora, que a partir 

da paixão e morte (ex morte) de Jesus e, por extensão, de toda a humanidade e de 

todas as coisas, renova a face da terra.  

                                                           
31 CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 – Texto-base. Brasília: CNBB, 2016, p. 79 (n. 243). 
32 FELLER, V.G. O Deus da revelação. A dialética entre revelação e libertação na teologia latino-
americana. São Paulo: Loyola, 1988, p. 202-203. 
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É o que nos é revelado na Carta aos Romanos, precisamente no capítulo que 

fala da vida nova do crente em Cristo e no Espírito Santo:  

 
A criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, 
a criação foi submetida à vaidade – não por seu querer, mas por vontade 
daquele que a submeteu – na esperança de ela também ser libertada da 
escravidão da corrupção para entrar na liberdade da glória dos filhos de 
Deus (Rm 8,19-21).  

 

Assim, o mundo material, criado com o ser humano e para o ser humano, 

participa do mesmo destino humano. De um lado, a maldição do pecado; de outro, 

por especial graça misericordiosa de Deus, a transformação gloriosa. Diferentemente 

da filosofia grega, que separa o espírito da matéria, considerada má, a fé cristã 

considera a bondade radical da matéria. Como o corpo humano, pela misericórdia 

divina, é objeto de redenção e destinado à glória, também a realidade deste mundo 

será redimida e participará da glória futura. “Passaram-se as coisas antigas; eis que se 

fez realidade nova” (2 Cor 5,17). “Quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, 

então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja 

tudo em todos” (1 Cor 15,28).  

É ainda o livro do Apocalipse, o último das Escrituras sagradas, a nos garantir 

a superação de todos os males da história, causados pela falta de misericórdia com o 

próximo e a criação.  

 
Quando a trama atinge seu clímax parecendo não haver mais solução, a 
intervenção divina estabelece um fim a este sofrimento e surge então um novo 
céu e uma nova terra (Ap 21,1). A meta da história foi alcançada, a criação foi 
reconstruída em Jesus Cristo que faz novas todas as coisas (Ap 21,5). O êxodo 
duro e difícil da história encontra no advento do novo céu e da nova terra o seu 
termo, sua realização. Os símbolos utilizados para descrever a Jerusalém celeste 
mostram que a criação está renovada. Diante do trono existe um rio de água 
vivificante (Ap 22,1), a árvore da vida (Ap 22,2), a noite desaparecerá, porque a 
luz será o próprio Senhor (Ap 22,5).33 

 
 

5. A cultura da misericórdia com a criação 

 

Recordando que o papa João Paulo II assinalava o esquecimento em que caíra 

o tema da misericórdia na cultura de nosso tempo34 e, portanto, motivava a urgência 

                                                           
33 CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 – Texto-base. Brasília: CNBB, 2016, p. 79-80 (n. 243). 
34 JOÃO PAULO II. Carta Encíclica Dives in Misericordia sobre a divina misericórdia (30/11/1980). 
São Paulo: Paulinas, 1980: “A mentalidade contemporânea, talvez mais do que a do homem do 



532 | Cordeiro de Deus: Festschrift  em homenagem a Luiz Carlos Susin 

de anunciá-la e testemunhá-la no mundo contemporâneo, o papa Francisco, na bula 

Misericordiae vultus, interpela a Igreja a tornar-se portadora, serva e mediadora da 

misericórdia divina (MV, 11). A humanidade de hoje carece de uma cultura da 

misericórdia! 

Quando o ser humano acolhe, em seu coração, em sua comunidade, em suas 

instituições, a misericórdia divina, passa a vivê-la e transmiti-la aos seus irmãos e a 

toda a obra criada. Renovado de seus pecados e com o coração purificado pela 

misericórdia divina, o ser humano torna-se também misericordioso. Na pureza do 

coração, ele vê a Deus (Mt 5,8) em todas as pessoas e em todas as coisas. É o convite 

que faz Inácio de Loyola, nos Exercícios Espirituais, para ver Deus em todas as coisas 

e todas as coisas em Deus: “Olhar como Deus habita nas criaturas (...), como trabalha 

e age por mim em todas as coisas criadas sobre a terra (...), como todos os bens e 

dons descem do alto” (EE, 235-237). “A pureza de coração (...) exprime uma atenção 

por todas as criaturas, visto que nos foram dadas por Deus. O ser humano, de coração 

puro, é misericordioso com todos”.35  

A pureza na contemplação de todas as coisas é exaltada por Isaac, o Sírio:  

 
O que é a pureza? É ter um coração compassivo com toda a criação (...) É um 
coração que se inflama por toda a criação, pelos seres humanos, pelos pássaros, 
pelos animais, pelos demônios, por todo ser criado. Quando pensa neles e quando 
os vê, seus olhos derramam lágrimas. A sua misericórdia é tão forte e violenta e 
sua constância tão grande, que o seu coração se fecha, não podendo suportar 
ouvir nem ver o mínimo mal ou a menor tristeza na criação. Eis porque suplica, 
entre lágrimas, a cada instante, pelos animais desprovidos de racionalidade, pelos 
inimigos da verdade e por todos aqueles que praticam o mal, a fim de que sejam 
protegidos e perdoados. Na imensa compaixão que brota de seu coração, sem 
medida, à imagem de Deus, ele reza até pelas serpentes.36 
 
 

Deixar-se envolver de tal modo pela misericórdia com a criação a ponto de 

inflamar o coração de amor por todas as coisas, só é possível pela superação do 

antropocentrismo moderno e do paradigma tecnocrático (LS, 106-120), que 

                                                                                                                                                                                     

passado, parefe opor-se ao Deus de misericórdia e, além disso, tende a separar da vida e a tirar do 
coração humano a própria ideia da misericórdia” (n. 2). “O próprio mistério de Cristo (...) me impele 
ainda a apelar para esta misericórdia e a implorá-la nesta fase difícil e crítica da história da Igreja e do 
mundo” (n. 15). 
35 SAGNE, Jean-Claude. “Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso”. In: VIRGILI, 
Rosana; CANCIAN, Domenico e outros. Misericórdia. Face de Deus e da nova humanidade. São 
Paulo: Paulinas, 2006, p. 130.  
36 ISAAC, O SÍRIO. Oeuvres spirituelles, 81º. discours ascétique. Paris: Desclée de Brouwer, 1981, p. 
135. Citado por SAGNE, Jean-Claude. “Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso”. In: 
VIRGILI, Rosana; CANCIAN, Domenico e outros. Misericórdia. Face de Deus e da nova humanidade. 
São Paulo: Paulinas, 2006, p. 131. 
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caracteriza, de um lado, a interpretação exegética dominante na história do 

cristianismo e, de outro, as opções filosóficas e técnico-científicas do mundo 

moderno. Em vez de uma visão hierárquica das coisas criadas, com o ser humano no 

ápice, há quem proponha a concepção de todas as coisas na forma de rede, de uma 

comunidade de vida.  

 
A criação e a história como criação continuada não evoluem em direção ao ser 
humano como seu ápice e sua glória, mas em direção à comunhão sabática da 
comunidade de vida: ‘o sábado é a coroa da criação’. É na comunidade de vida, na 
inclusão da variedade das espécies, que o ser humano ganha seu lugar adequado e 
o Criador é glorificado. A convivência da biodiversidade é o sábado da criação, 
sentido e destino de toda a criação.37 

 

Para ouvir o clamor da Terra e viver a misericórdia com a criação é urgente 

superar a moral convencional que configura a atual ordem estabelecida, 

profundamente antiecológica. Esta moral convencional “é utilitarista e 

antropocêntrica e faz da terra um mero depósito de recursos para satisfazer os 

desejos humanos, sem o sentido de respeito à alteridade e dos direitos dos demais 

seres da natureza”.38 Isso implica a opção por uma ética capaz da “salvaguarda do 

planeta e de todos os seus sistemas, a defesa e a promoção da vida a partir daquelas 

mais ameaçadas”.39 Para tal, além do princípio da responsabilidade formulado por 

Hans Jonas40, faz-se necessário ativar o princípio da compaixão, presente nas 

grandes tradições espirituais da humanidade, o qual é assim formulado por Leonardo 

Boff:  

bom é tudo o que conserva e promove todos os seres em seu equilíbrio dinâmico, 
especialmente os vivos e, dentre os vivos, os mais fracos e ameaçados; mau é tudo 
o que prejudica e faz desaparecer os seres ou destrói as condições de sua 
reprodução e desenvolvimento.41 

 

Em nossa época vivemos o exílio da misericórdia em favor da rigidez da razão 

instrumental, o rebaixamento da compaixão em favor da primazia do racionalismo 

auto-subsistente. O desequilíbrio entre compaixão e razão, misericórdia e técnica, 

leva aos extremismos do fundamentalismo e do relativismo. Banaliza-se o amor, 

                                                           
37 SUSIN, Luiz Carlos; ZAMPIERI, Gilmar. A vida dos outros. Ética e teologia da libertação animal. 
São Paulo: Paulinas, 2015, p. 174. 
38 BOFF, Leonardo. Ecologia: grito da Terra, grito dos pobres. Rio de Janeiro: Sextante, 2004, p. 187. 
39 BOFF, Leonardo. Ecologia: grito da Terra, grito dos pobres. Rio de Janeiro: Sextante, 2004, p. 187. 
40 Assim Hans Jonas formula o princípio da responsabilidade: “Age de tal maneira que as 
consequências de tua ação reforcem a permanência da autêntica vida humana sobre a Terra”. Citado 
por BOFF, Leonardo. Ecologia: grito da Terra, grito dos pobres. Rio de Janeiro: Sextante, 2004, p. 
187. 
41 BOFF, Leonardo. Ecologia: grito da Terra, grito dos pobres. Rio de Janeiro: Sextante, 2004, p. 188. 
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caem as convicções, desacredita-se da possibilidade de mudar a história, desconfia-se 

das instituições, desmancha-se toda solidez.  

 
A onipotência da razão foi abalada pela impotência do niilismo (...) A razão banca 
a própria renúncia para enxergar mais além com a mais cruel das condenações: 
assistir muda à revanche dos afetos, à banalização do sentido e à pulverização das 
grandes perguntas. O que parecia fraco demais aos olhos do racionalismo 
moderno, agora readquire um crédito antes impensável, ainda que o desejo se 
rebaixe ao nível de gozo de vivência, de sabor quase neopagão, com seu séquito de 
pequenas idolatrias politeístas e as tábuas dos mandamentos atiradas ao chão.42  

 

Os pobres e a natureza são os que mais sofrem com toda essa arrogância da 

razão. Nessa época em que a carência e o desejo de misericórdia são, de um lado 

evidentes e irreprimíveis e, de outro, incapazes de se reconhecer e de se expressar, a 

Igreja é chamada a voltar ao essencial para responder ao empobrecimento da vida 

com um projeto cultural centrado na prática do amor. Nesse projeto cultural 

centralizado na misericórdia, entre outras posturas a serem revistas está o modo com 

o ser humano aborda a natureza. Em sua caminhada pela história, na elaboração da 

cultura, na construção das civilizações, o ser humano sempre se serviu da natureza, 

promovendo-a e defendendo-a da depredação ou transformando-a em bens 

necessários à própria existência particular e social. Nos tempos atuais, por falta de 

misericórdia, o ser humano relaciona-se com a natureza como predador, destruidor, 

dominado pela lógica do domínio e do lucro. Torna-se incapaz de ver a criação como 

dom e graça, para retê-la como posse. Ao paradigma do dom, típico das sociedades 

primitivas, contrapõe o paradigma do domínio, próprio das sociedades modernas. O 

pelagianismo do orgulho e da razão técnica, do poder e da eficácia, faz-se presente 

também nas relações do ser humano com a natureza.43  

A cultura da misericórdia, na forma de compaixão e beneficência, da prontidão 

para deixar-se tocar pela miséria do outro (do próximo e da natureza) e capacidade 

para responder ao mal com o bem, reivindica e promove uma “reviravolta total do 

modelo cultural que interpreta a vida na ótica do tomar, em vez de receber; que 

antepõe a lógica do ter e do poder à do acolher e do ser; que não consegue enxergar 

além do cálculo e do lucro”.44 

                                                           
42 ALICI, Luigi. A misericórdia como profecia cultural. In: VIRGILI, Rosana; CANCIAN, Domenico e 
outros. Misericórdia. Face de Deus e da nova humanidade. São Paulo: Paulinas, 2006, p. 195. 
43 FELLER, Vitor Galdino. A crítica do papa Francisco ao pelagianismo. In: Encontros Teológicos 70, 
Florianópolis: FACASC, 2015/1, pp. 51-71.  
44 ALICI, Luigi. A misericórdia como profecia cultural. In: VIRGILI, Rosana; CANCIAN, Domenico e 
outros. Misericórdia. Face de Deus e da nova humanidade. São Paulo: Paulinas, 2006, p. 201. 
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