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―La personne est dissidence. 

La personne n‘est pas règle mais exception. 

La personne ne se démontre pas, elle se montre. 

La personne refuse le masque du per-sonare. 

La personne est là où l‘homme passe infiniment l‘homme. 

La personne est en route. 

La personne ne se confond pas avec l‘individu. 

La personne étreint le charnel et le spirituel. 

La personne sait dire non à l‘hypothalamus. 

La personne est imprévisible. 

La personne n‘arrive jamais à faire le tour complet de sa propre énigme. 

La personne est incessant commencement. 

La personne est création continue. 

La personne n‘est jamais épuisée par ce qui l‘exprime. 

La personne n‘est jamais asservie par ce qui la conditionne. 

La personne est unique et irremplaçable. 

La personne est absolument inutilisable. 

La personne résiste aux manipulations. 

La personne refuse les mimétismes. 

La personne n‘est jamais absolument seule. 

La personne se sait en communion. 

La personne appelle la rencontre. 

La personne grandit en réciprocité. 

La personne a mal au coeur de l‘autre. 

La personne sait que tout homme vaut toujours plus que son péché. 

La personne n‘est jamais méprisable même si sa caricature risque de l‘être. 

La personne décolle les étiquettes. 

La personne assume les oppositions pour les dépasser. 

La personne sait les chances de la différence. 

La personne veut être libre ‗avec‘ et non pas ‗contre‘. 

La personne pense ‗devoir‘ avant de penser ‗droit‘. 

La personne refuse une liberté payée au prix d‘un esclavage. 

La personne cherche des excuses pour l‘autre. 

La personne sait se salir les mains. 

La personne ne prononce le mot ‗bonheur‘ qu‘avec une infinie pudeur. 

La personne ne cesse d'espérer. 

La personne a le sens des incarnations. 

La personne manie les abstractions avec le sourire. 

La personne sait être ailleurs. 

La personne pressent que le dernier mot est à Agapè. 

La personne accepte les limites. 

La personne ne craint pas l‘utopie. 

La personne respire l‘humour. 

La personne est ce qui en l‘homme ne vieillit pas. 

La personne s‘accomplit dans le choix de valeurs qui valent plus que la vie. 

La personne ne craint pas de se trouver en se perdant. 

La personne est riche de ce qui lui reste dans la nudité. 

La personne est habitée par l‘audace de l‘impossible. 

La personne reste en proximité avec l‘enfant qu‘elle ne cesse d‘être. 

La personne n‘est pas là où Eros se cherche mais là où Agapè se donne. 



 
 

La personne est un absolu au coeur de la contingence. 

La personne est grâce incarnée‖ (Gérard Eschbach) 

 

RESUMO 
 

 

O objetivo desta pesquisa é afirmar a liberdade de Deus e da ratio theologica em relação a 

mais ingênua ou a mais elaborada teologia. Ele nasce da constatação de que a teologia 

ocidental, ao longo de sua trajetória, é tentada a permutar o devir da verdade-relação por 

aquela fixada no texto. Isto reduz drasticamente a percepção de Deus da vida dos fiéis e eles 

podem até substituí-lo por um Deus conceitual, um ídolo. Levantando-se contra este 

reducionismo, propomos que o nível experiencial e o propositivo se mantenham integrados, 

porque a fides qua precede a fides quae na Escritura e este é o coração da teologia 

hermenêutica. Esse processo dialético pode impedir a razão teológica de cair nos delírios de 

plenitude ou libertá-la deste cativeiro. O método investigativo foi dedutivo e indutivo. No 

primeiro caso, examinamos as fontes primárias para identificar a natureza da teologia 

hermenêutica. Para isso, concentramo-nos na interioridade crente e na Ressurreição do Cristo. 

No segundo caso, colocamos a teologia hermenêutica em diálogo com a ciência e com outros 

segmentos religiosos, ao mesmo tempo em que mostraremos as virtudes, os limites e as 

possibilidades de seu enriquecimento. Os dogmatistas protestarão dizendo que isto leva ao 

desmoronamento da fé, porém afirmamos o contrário: a razão teológica enamorada do 

Mistério e da história permanece aberta à Verdade e se reconfigura face aos novos registros 

do espírito humano.  

Palavras-chave: experiência, nomeação, teologia hermenêutica, dogmatismo, diálogo, 

Mistério. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to assert the freedom of God and of the ratio theologica in 

relation to the most naive or the most elaborate theology. It stems from the understanding 

that, throughout itshistory,Western theology has tended to prioritize the truth fixed by the text 

rather than relational truth. This drastically reduces the perception of God and believers may 

even replace himby a conceptual God, or even an idol. Standing up against this reductionism, 

we propose that the experiential and propositional levels remain integrated because fides qua 

precedes fides quae in Scripture and is at the heart of theological hermeneutics. This 

dialectical process can prevent theological reason from falling in the delusions of plenitude or 

free it from this bondage. The investigative method adopted here is both deductive and 

inductive.In the first case, we examine the primary sources to identify the nature of 

theological hermeneutics. We therefore focus on the interiority of faith and the Resurrection 

of Christ. In the second case, we put theological hermeneutics in dialogue with science and 

with other religious segments, while showing the virtues, limits and possibilities of its 

enrichment. The dogmatists protest saying that this could lead to the collapse of faith, 



 
 

however, we assert the opposite: theological reason, enraptured by mystery and history, 

remains open to the Truth and reconfigures itself to face new records of the human spirit.  

Keywords: experience, nomination, theology hermeneutics, dogmatism, dialogue, Mystery. 

 

RÉSUMÉ 

 

L'objectif de cette recherche est d'affirmer la liberté de Dieu et de la ratio theologica par 

rapport à la  théologie la plus naïve ou la plus élaborée. Cette recherche est partie du constat 

que, tout au long de sa trajectoire, la théologie occidentale a tenté de prioriser la vérité fixée 

par le texte plutôt que la vérité relationnelle. Cela réduit considérablement la perception de 

Dieu et les fidèles peuvent même le remplacer par un Dieu conceptuel, voire une idole. Contre 

ce réductionnisme, nous proposons que le niveau de l'expérience et le niveau propositif restent 

intégrés parce que le fides qua précède le fides quae dans l'Écriture et que celui-ci  est au cœur 

de l'herméneutique théologique. Ce processus dialectique peut empêcher la raison théologique 

de tomber dans des illusions de plénitude ou la libérer de cette servitude. La méthode 

d'investigation choisie est à la fois déductive et inductive. Dans le premier cas, nous 

examinons les sources primaires pour identifier la nature de l'herméneutique théologique. 

Pour cela, nous nous concentrons sur l'intériorité croyante et sur la résurrection du Christ. 

Dans le second cas, l‘herméneutique théologique sera mise en dialogue avec la science et 

d'autres segments religieux, et nous montrerons les vertus, les limites et les possibilités de son 

enrichissement. Les dogmatiques protesteront en affirmant qu‘une telle approche conduira à 

l'effondrement de la foi.  Cependant, nous affirmons le contraire: la raison théologique éprise 

du Mystère et de l'histoire reste ouverte à la Vérité et se reconfigure face aux nouveaux 

registres de l'esprit humain. 

Mots-clés: expérience, nomination, théologie herméneutique, dogmatisme, dialogue, Mystère. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Deus não é um ente a mais na multiplicidade dos objetos da natureza, porque é a 

arché fundacional de todas as coisas. Esta condição o coloca fora do alcance dos sentidos 

humanos, porém é oculto por condição sine qua non de sua divindade e não porque queira 

valer-se do estratagema de ser misterioso. Deus acopla-se à base da inteligência humana e, 

neste lugar inacessível à predicação descritiva da ciência pura, constitui-se na possibilidade da 

razão interpretar o mundo. Contudo, Aquele que é absolutamente indisponível à lógica 

propositiva está disponível ao amor.  

Deus é a inteligência da razão e a sua luz cotidiana. A presença divina na 

subjetividade humana é paradoxal, porque é como o sol que ilumina a tudo e nada pode 

iluminá-lo. Esta condição abre um abismo instransponível entre Deus e o ser humano, que só 

a fé pode superar, celebrando o invisível como eternamente disponível. Entretanto, a 

inacessibilidade divina aos sentidos não o torna impredicável, porque a epifania divina, que o 

particulariza por ínfimo instante na vida de seus filhos e filhas, e particularmente em Jesus de 

Nazaré, viabiliza a sua presença e possibilita a sua nomeação. 

Experiência e nomeação de Deus estabelecem a dialética contínua entre o 

conhecimento mediante a fé e o registro desta experiência. Como Deus está para além do 

mundo objetivo, a sua nomeação sofre da precariedade desta infinita distância. Isto evidencia 

a fraqueza da teologia, porque não tem a posse do ―objeto‖ de seu estudo. Contudo, quando 

esta condição é bem compreendida, constitui-se na sua virtude, já que exige que a ciência 

teológica avance no mais de Deus que se revela na história. Na dialética do amor sem fim, o 

ser humano pode encontrar, no amanhecer de cada dia, um Deus ainda maior. 

É na atração irresistível desta dialética que esta tese se desenrola. A experiência e 

a nomeação de Deus são o núcleo da pesquisa. Para realizá-la, concentramo-nos na teologia 

hermenêutica do dominicano francês Claude Geffré em Un nouvel âge de la théologie, Le 

christianisme au risque de l’interprétation, Croire et interpréter, De Babel à Pentecôte
1
. A 

seleção das obras leva em conta os seguintes critérios: o de autoria exclusiva, que ajuda na 

                                                           
1
 Fontes primárias:  

GEFFRÉ, Claude. Un nouvel âge de la théologie. Paris: Cerf, 1972. 

______. Le christianisme au risque de l’interprétation. 2ª ed. Paris: Cerf, 1988.  

______. Croire et interpréter: le tournant herméneutique de la théologie. Paris: Cerf, 2001.  

______. De Babel à Pentecôte: essais de théologie interreligieuse. Paris: Cerf, 2006.  

 



  

12 
 

eliminação das produções feitas com outros autores; o de coerência temática, que permite a 

seleção das fontes primárias em torno da revelação, o da completude, ou seja, da suficiência e 

coerência temática da seleção estudada, que permite a eliminação de artigos livres, de 

prefácios, de posfácios, de conferências e de editoriais; e, por fim, o critério de cientificidade, 

que leva à rejeição de homilias. Porém, isto não impede que este material seja usado como 

fonte secundária.  

O título da tese, Experiência e Nomeação de Deus, evoca o vínculo de Claude 

Geffré com o Deus cristão e a consagração de sua vida à sua nomeação. A razão que explica o 

mundo busca a sua própria explicação e a encontra na aliança divino-humana, que excede a 

toda explicação. A razão reconhece que a sua origem está marcada por um dom original, que 

a liberta dos condicionamentos genéticos, mas abre um abismo infinito que só a fé pode 

recompor. Mesmo assim, ninguém voltará para casa, porque o paraíso perdido só pode ser 

reencontrado na história. Porém, a humanidade não está entregue ao abandono. Deus traz do 

futuro o inédito e o imprevisível que só o amor e a esperança podem suportar. A experiência e 

a tematização de Deus não estão cerradas no passado, porque Deus não escreve um livro, mas 

uma história. Isto dinamiza e movimenta a composição triádica da teologia hermenêutica: o 

Mistério é mais do que se viu, a história é mais do que se fez e a razão é menos do que se 

pensa ter.  

Quanto às duas palavras-chave do título, a experiência traduz a apreensão divina 

na percepção que a acolhe dentro dos limites da consciência possível. Por isso, a experiência 

de Deus, embora singular e da ordem do êxtase, deve ser o ponto de partida para o mais de 

Deus que vem a cada alvorecer. A experiência oportuniza a nomeação. Esta palavra tem um 

sentido preciso que a difere de definição. Enquanto definir é dizer o que o ente é, segundo a 

lógica formal aristotélica, ou seja, é um esforço para adequar a coisa e o intelecto que, 

segundo esta lógica, resulta na verdade no interior da proposição, nomear é dizer o que o 

fenômeno é, respeitando os limites temporais e históricos de sua manifestação e de sua 

apreensão. É um esforço de expressão linguística, que resulta no evento de quem fala. Não 

visa definir a verdade, mas fazer a verdade
2
. Experimentar a Deus é estar além das palavras, 

porque a glória divina está na luz dos olhos de quem o ama; nomear a Deus é fotografar com 

                                                           
2
 GEFFRÉ, Claude. Le christianisme au risque de l’interprétation..., p. 198. Cf. também: DUMAS, 

André. Nomear Dieu.  Paris: Cerf, 1980. p. 11-17. BULTMANN, Rudolf. Crer e compreender. 

Artigos selecionados. São Leopoldo: Sinodal, 1987. p. 49-57. 
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as palavras a encantadora paisagem que não está mais lá. A experiência e a nomeação de Deus 

são os sabores do divino na fugacidade de cada instante que escoa para o nada.  

A teologia hermenêutica pode ser descrita como uma dimensão interior da razão 

teológica ou ainda um novo paradigma, um novo modelo, uma nova maneira de fazer 

teologia
3
 que, na acepção contemporânea, é a teoria das operações da compreensão implicada 

na interpretação de textos, de ações e de eventos
4
. A teologia hermenêutica sustenta que a fé é 

o dom que particulariza Deus na subjetividade crente. A divina presença amplia as 

possibilidades da inteligência humana, porque não se vive mais sob a regência exclusiva da 

imanência. A inteligência iluminada pela divina presença anda sobre as águas e arrisca passos 

sobre o nada para trazer à realidade o que ainda não existe. A transcendência divina sacraliza 

a imanência humana. Porém, o sabor da experiência divina no espírito humano não se limita à 

esfera subjetiva. Na teologia hermenêutica, prioriza-se a relação da inteligência teológica com 

os eventos fundadores do cristianismo, com a tradição e com a história. Esta tensão justifica o 

subtítulo da tese: a dialética do Cristo ontem, hoje e amanhã.  

A pesquisa dar-se-á na dimensão interior da razão teológica. Este elemento 

abstrato torna-se observável porque se concretiza em um novo paradigma, uma nova maneira 

de operar da teologia
5
. O teólogo hermeneuta tem consciência da distância entre a posse 

sempre relativa da verdade no plano humano e o fato de que esta verdade aponta para uma 

verdade inacessível, que coincide com a realidade mesma do mistério de Deus
6
. Portanto, a 

teologia tende a compreender-se não simplesmente como um discurso sobre Deus, mas como 

um discurso que pensa a linguagem sobre Deus, um discurso sobre a linguagem que fala 

humanamente de Deus
7
. Esta delimitação exclui da pesquisa a hermenêutica entendida como 

regras de interpretação. 

A questão norteadora da tese é a natureza do conhecimento da teologia como 

ciência da fé. A verdade da teologia cristã é só conceitual, como defende a corrente 

dogmatista, ou é relacional, como a hermenêutica afirma? Entende-se por verdade 

                                                           
3
GEFFRÉ, Claude. Croire et interpreter..., p. 11. 

 
4
GREISCH, Jean. Herméneutique. In : Encyclopaedia Universalis en ligne, 2010. Disponível em: 

<http://www.universalis.fr/encyclopedie/hermeneutique/>. Acesso em: 15/01/2010.  

 
5
GEFFRÉ, Claude. Croire et interpreter ..., p. 11.   

 
6
Ibid., p. 19.  

 
7
Ibid., p. 14.  
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proposicional a que se fecha no próprio texto e exige a crença no ―em-si‖ da própria 

afirmação. Origina-se do axioma aristotélico que coroa a epistemologia do objeto na história 

do pensamento ocidental: ―dizer do ente que ele não é, e do não-ente que ele é, é falso; ao 

contrário, dizer do não-ente que ele não é, e do ente que ele é, é verdadeiro‖
8
. Na escolástica, 

pode-se recorrer à célebre fórmula “Veritas est adaequatio rei et intellectus”, de Tomas de 

Aquino
9
, para compreender a continuidade e a difusão do princípio aristotélico  na tradição 

teológica cristã. Entende-se por verdade relacional aquela que procede da experiência da 

consciência com os entes e consigo mesma, no processo de conhecimento, como leciona  

Hyppolite: ―aquilo que experimento imediatamente enquanto o experimento‖
10

. Desde Hegel, 

a verdade é dinâmica, porque se reconhece que o espírito humano é limitado pela fisiologia, 

pela geografia e pela historia
11

. Esta proposição filosófica deixa marcas na teologia cristã 

ocidental.  

O problema a ser considerado é o conflito de interpretação da verdade na teologia. 

Esforçou-se para pôr a teologia ocidental além deste impasse. Faz-se isso conservando a 

importância da verdade relacional e da proposicional. A primeira tem ascendência genética 

sobre a segunda
12

, porque a fé cristã, desde a origem, exerce a função justificadora e 

querigmática. O fato cristão é a verdade de primeira ordem e o registro é a instância de 

segunda ordem. Segundo Walter Kern: ―a riqueza da Escritura jamais se esgotou e nem sequer 

pode esgotar-se pelas teorias e sistemas dos teólogos [...] mas também já a Escritura 

                                                           
8
―Dire de ce qui est qu'il n'est pas, et de ce qui n'est pas dire qu'il est, voilà le faux; dire de ce qui est 

qu'il est, et de ce qui n'est pas dire qu'il n'est pas, voilà le vrai88‖. ARISTOTE. La metaphysique. Trad. 

Jules  Barthélemy-Saint-Hilaire. Paris: Lagrange, 1838. 1011b, 1. Tradução nossa. 

 
9
 SANCTI THOMAE DE AQUINO. Corpus thomisticum. Quaestiones disputatae de veritate. q. 1 art. 

1. Disponível em:<www.corpusthomisticum.org/qdv01.html>. Acesso em: 23/01/2011. 
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HYPPOLITE, Jean. Gênese e estrutura da Fenomenologia do Espírito de Hegel. São Paulo: 

Discurso Editorial, 1999. p. 109.  
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GEFFRÉ, Claude. Croire et interpréter..., p. 33. 
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HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do espírito. Petrópolis: Vozes, 1992. Cf. também 

HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. 11ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 288. FERREIRA, Acylene 

Maria Cabral. A circularidade da verdade, a diferença ontológica e o eu relacional. In: SALLES, 

João Carlos (org.). Pesquisa e filosofia. Salvador: Quarteto, 2007. p. 42-60.  
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 Cf. GEFFRÉ, Claude. Croire et interpréter..., p. 33. 
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permaneceu sempre aquém do ‗excesso de sentido do próprio Jesus‘, do sempre-mais 

originário da sua realidade‖
13

. 

A apologética cristã, nos dois primeiros séculos, não se caracteriza pelo 

exclusivismo da verdade, mas por querer sair da condição marginal e integrar o sistema social 

vigente. O anúncio das boas novas por cartas e pregações é antes, um chamado à experiência, 

de Deus e só secundariamente o seu enunciado
14

. O reconhecimento da importância do 

anúncio e do enunciado parece ser o caminho para a superação da relação pouco amistosa 

entre os defensores exclusivistas do dogmatismo e da hermenêutica. É verdade que a fé 

caracteriza-se pela relação com o sagrado e não meramente por saber conceitos sobre ele, mas 

também é verdade que a fé não tematizada enfraquece a sua memória e perde-se no tempo. 

O objeto sub examine é o intellectus fidei geffriano. Primeiro, examina-se a sua 

operação interna e externa; em seguida, passa-se à nomeação de Deus, retomando as 

categorias teológicas fundamentais: a Trindade, o homem e a verdade. Finalmente, as 

conclusões das duas primeiras partes são pensadas na vida eclesial. A pesquisa orienta-se pela 

seguinte hipótese: o que o intellectus fidei apreende e registra da experiência de Deus deve ser 

elevado ao status de absoluto ou é a experiência de Deus que é o absoluto da razão teológica? 

É exatamente na relação do saber supostamente estático e supostamente absoluto da teologia 

dogmatista com o conhecimento limitado e dinâmico da teologia hermenêutica, que a tese 

contribui à ciência teológica.  

O objetivo geral pretendido é afirmar a liberdade de Deus e do intellectus fidei em 

relação com a mais ingênua ou mais elaborada teologia. Deus e o espírito humano têm uma 

história em comum, que existe antes da invenção da palavra. Esta relação é marcada por uma 

liberdade ontológica e paira sobre a entificação absoluta de Deus em qualquer sistema 

                                                           
13

KERN, Walter. Teologia. In: EICHER, Peter (dir.). Dicionário de conceitos fundamentais de 

teologia. São Paulo: Paulus, 1993. p. 874 e 877. 
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Cf. AGOSTINHO, Santo. A doutrina cristã: manual de exegese e formação cristã. São Paulo: 

Paulinas, 1991. Livros I-III. Remete-se também a Stobbe: ―Ao determinar a relação, que continua 

sendo sempre discutida, entre sentido literal (sensus litteralis) e sentido espiritual (sensus spiritualis) 

da escritura, a exegese e a hermenêutica patrísticas dão clara e ampla preferência ao último, ou seja, o 

sentido verbal da Escritura ordena-se ao sentido espiritual, que por seu lado encontra seu critério 

vinculante na tradição (doutrina) apoiada autoritativamente pela Igreja‖. STOBBE, Heinz-Günther. In: 

EICHER, Peter. Dicionário de conceitos fundamentais de teologia... p. 334. Isto não é diferente na 

Escolástica, conforme a frase slogan atribuída a Augustine of Dacia -Rotulus pugilares de 1206, que 

traduz um longo percurso da história da interpretação bíblica- De Orígenes ao Papa Gregório-, o 

denuncia: ―Littera gesta docet, quid credas Allegoria; Moralis quid agas; quo tendas Anagogia‖. 

VIVIANO, Pauline A. The senses of Scripture. United States Conference of Catholic Bishops. 

Washington, D.C, 2008. p.3.  Cf. Também: KIBLER, William W. et al. Medieval France: An 

Encyclopedia. New York and London: Garland Publishing, 1995. p. 122. 
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teológico. Entende-se por entificação, o esforço da razão em dar existência objetiva, 

coisificada, a uma ideia ou teoria. Nesse sentido, entificação absoluta é elevação de um 

conceito a um suposto estado de perfeição. Como se vê, o objetivo geral da pesquisa é amplo. 

Por isso, foi dividido em dois específicos: apontar a sobrelevação do espírito humano à 

entificação teológica, à entificação científico-técnica e à entificação consumista pós-moderna 

e informar que a teologia deve superar as tendências ao enclausuramento da ―verdade‖ nas 

tradições religiosas, porque esse reducionismo compromete o futuro da fé, já que cada 

expressão religiosa defende a sua posição como absoluta. 

O método é o dedutivo-indutivo. Primeiro, examinam-se as fontes primárias para 

identificar o processo formativo e a natureza da teologia hermenêutica de Claude Geffré. Isto 

permite acompanhar as suas expansões e os seus retraimentos e identificar o seu padrão 

operativo. Este procedimento visa compreender as virtudes, os limites e a sua capacidade de 

abrir janelas de diálogo com a ciência e com as grandes religiões mundiais. 

A teologia ocidental tem sido tentada a permutar o devir da verdade-relação por 

aquela fixada no texto. Esta tese reage a essa tendência, colocando a primazia da experiência 

sobre o registro, mas mantendo a importância do último. Há uma contínua dialética entre o 

intellectus fidei e a ratio fidei e, nesta dialética, a experiência de Deus precede a sua 

tematização. Seguindo a esta intuição, a pesquisa mantém integrados os níveis experiencial e  

propositivo e recupera o princípio neotestamentário de que a fides qua antecede a fides quae 

na composição textual. Esta tensão entre o fato cristão e o seu registro passa por muitas 

vicissitudes, ora pendendo para o objetivismo, ora para o subjetivismo. A tese evoca a 

interdependência entre o fato cristão, o texto e o sentido. Esta circularidade emancipa a razão 

teológica de suas tendências absolutistas, porque reconhece que a maior grandeza da teologia 

é saber-se intérprete de Deus e de seus feitos na história. Isto amplia as possibilidades do 

diálogo religioso porque leva a teologia a compreender a si e aos dados que produz no 

horizonte da historicidade e do Mistério. No esforço de tematizar a relação de Deus com a 

humanidade, a teologia deve transcender-se a cada dia. Este processo dialético a impede de 

cair nos delírios de plenitude de seus conceitos e a permite socorrer a teologia dogmatista nos 

seus limites epistemológicos. Isto insere Claude Geffré na tradição do último Martin 

Heidegger, em continuidade com as contribuições de David Tracy, de Paul Ricoeur, de Jean 

Ladrière, de Jean-Luc Marion e de Marc Taylor
15

. 
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A teologia hermenêutica distancia-se do Deus dos filósofos, o Deus metafísico, o 

Esse dos entes, da tradição grega clássica. Nesta tese, denuncia-se que a filosofia grega 

esconde, sob o desejo de explicação, a vontade de possuir o objeto. Sendo esse o caso, nem 

―Deus‖ escaparia de se tornar explicável no primeiro momento e dispensável em seguida. Este 

foi o destino do Deus dos filósofos e do Deus cristão, depois de se fundirem na Escolástica e 

serem rechaçados na modernidade pelo secularismo ateu. Na contramão desta tendência, a 

teologia hermenêutica é não-metafìsica, mas conserva a transcendência no ―ordo amoris”
16

 e 

na atração do Fascinosum
17

 que opera na história. Porém, isto exige que o teólogo 

hermeneuta, transfigurado na gratuidade da ressurreição, porte o Ressuscitado na carne e no 

pensamento. 

A relevância da tese aparece quando se coloca a teologia hermenêutica em diálogo 

com a tradição cristã dogmatista que prevalece no Brasil. Sabe-se que a tradição cristã 

brasileira é muito influenciada por certa tradição teológica clássica dogmatista que, sob a 

alegação de fidelidade, reduziu a experiência de Deus à posse intelectual do texto. Com isto, 

promove o afastamento do Deus vivo e a elevação de um deus conceitual transvestido de 

divindade. Discute-se este drama da ontoteologia dogmatista brasileira para o entender e o 

superar. Distanciando-se da ingenuidade teológica fundamentalista, assume-se a vocação de 

interpretar a experiência de Deus na história sem reduzi-la ao conteúdo linguístico da 

experiência. Esta inclinação teológica para a história desvincula a nomeação de Deus da 

fixação no passado e assume a experiência divina como o lugar da ressurreição íntima, 

histórica e trans-histórica daquele que vê em si o signo do que lhe excede. Esta questão 

nuclear é analisada em três partes: experiência de Deus, nomeação de Deus e prática eclesial. 

Na primeira parte, examina-se o intellectus fidei geffriano na atração do ―dado 

revelado‖, pondo a atenção no interior da razão quando esta passa de seu estado natural ao 

pístico, isto é, quando a razão é iluminada pela fé. O movimento seguinte sobre o objeto da 

pesquisa ocorre na dimensão exterior. Volta-se para a Ressurreição, afirmando a sua condição 

de evento histórico e trans-histórico simultaneamente. A teologia é primeiro princípio de vida 

e só depois o conteúdo da experiência. Isto marca o laço entre o intellectus fidei e a ratio fidei 

na teologia geffriana. Ela desloca-se do modelo apologético clássico para o modelo histórico. 
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Se naquele a ênfase recai na literalidade do texto, neste volta-se para a situação concreta da 

comunidade. Não há uma verdade pronta antecipadamente para ser imposta; é a realidade que 

fala o que precisa. A teologia hermenêutica desloca-se da prova ipsis verbis à prova histórica. 

Teologar é deixar a situação falar e respondê-la com as virtudes do evangelho. A teologia 

move-se das confissões de fé à economia da salvação na história. Wolfhart Pannenberg 

contribui com o poder da Ressurreição do Cristo e o seu futuro inédito. A teologia desloca-se 

da arqueologia à escatologia da verdade. Assume-se, na esteira de Jürgen Moltmann, que a 

verdade está sob a égide do Deus que vem. Não é pretérita, é futura, bem como se desloca de 

Babel a Pentecostes. A desabsolutização da verdade do cristianismo fez com que se abrisse na 

teologia católica a oportunidade de diálogo com outras religiões e com outros segmentos do 

cristianismo. Porém, é preciso considerar as críticas da teologia hermenêutica feitas pelo 

ateísmo clássico, pelo integrismo católico e pelo fundamentalismo protestante. O primeiro 

nega a existência de Deus e os dois últimos resistem ao risco de interpretação criativa da fé, 

porque preferem a segurança da repetição da tradição.  

Na segunda parte da tese, examinam-se três categorias-chave da teologia 

hermenêutica: a Trindade, o homem e a verdade. Com esta concentração se quer tirar todo o 

proveito da teologia hermenêutica como teologia fundamental e ver até que ponto a densidade 

teológica da pesquisa contribui para a ciência teológica, na medida em que conserva o laço 

entre tradição, teologia e história.  

Na terceira parte da tese, volta-se para a aplicação da experiência e da nomeação 

na vida da igreja. A pedagogia eclesial ganha caráter mistagógico, porque visa gestar a glória 

divina na vida do crente e criar uma consciência cristã dialógica.   

A originalidade da tese está na reivindicação do primado de Deus sobre os 

registros teológicos, conservando, ao mesmo tempo, a importância dos mesmos. Em um 

contexto teológico ainda sobrecarregado do excesso objetivista ou do exagero subjetivista, o 

intellectus fidei deve deixar-se atrair tanto pela visão beatificante de Deus quanto pelo 

laborioso empenho de dar as razões da sua fé. Mas, não deve se deixar seduzir por nenhuma 

de suas zonas críticas: uma teologia sem Deus ou um Deus sem teologia. Hoje, com a 

compreensão dos limites da razão humana existem melhores condições do que no início do 

século XX de se ver as falhas dos dois extremos.  

A experiência de Deus e a sua tematização dão o caráter absoluto e plural da 

teologia compreendida como hermenêutica. A experiência afirma a primazia do processo 

revelacional a partir de Deus. A nomeação tematiza a experiência de acordo com a situação e 
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a capacidade de quem a experimenta. Deus é o fundamento da teologia e, por isso, o teólogo 

deve estar atento às expressões históricas da experiência de Deus, bem como sensível à 

pluralidade de sua tematização. Os dogmatistas chamam a isto de relativismo e dizem que é 

um acinte à fé cristã. Nesta pesquisa, sustenta-se exatamente o contrário. Esta convicção 

teológica cria a oportunidade para declarar a tese doutoral: a razão teológica só cumpre a sua 

tarefa quando, se esforçando para dar as razões da fé, permanece aberta à epifania de Deus no 

seu Filho Jesus Cristo e à nomeação histórica desta experiência à luz do Espírito Santo. Este 

dinamismo da razão, do Mistério e da história mantém o movimento ininterrupto da revelação 

em prol de uma humanidade justa, fraterna e dialógica.  

A origem e a sistematização dessas ideias começaram em 1948, quando Claude 

Geffré experimenta os impactos humanos e factuais que lhe fazem teólogo hermeneuta. A 

razão da escolha dominicana é tripla: de um lado, a vontade de reconciliar a fé e a inteligência 

crítica e de outro, a sensibilidade ao novo regime histórico do espírito humano18. Fé, 

inteligência crítica e o regime histórico do espírito humano são os pilares do que virá a ser a 

teologia hermenêutica. O desafio ao seu intellectus fidei está lançado desde o começo. 

 

                                                           
18

GEFFRÉ, Claude. Profession théologien: retour sur plus de quarante ans de pratique. Laval 
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I 

 

EXPERIÊNCIA DE DEUS NA TEOLOGIA DE CLAUDE 

GEFFRÉ 

 

 
Na primeira parte da tese, concentramo-nos em duas categorias vitais para a 

teologia hermenêutica de matriz geffriana: o ―dado revelado‖ e a Ressurreição. Esta dupla 

concentração permite entender a inteligência cristã mais acuradamente, porque examina as 

suas ações e reações na experiência íntima de Deus e como esta experiência se articula com o 

fato e o sentido da Ressurreição como evento fundador da fé cristã. O conhecimento teológico 

que resulta da pesquisa coopera para o progresso da teologia, na medida em que se afirma a 

dialética da razão, do mistério e da história, em contraponto com o dogmatismo que fixa o 

sentido teológico em determinado ponto da história.  

No exame da dimensão interior do intellectus fidei geffriano, o foco é a relação do 

espírito humano com o Espírito Divino na subjetividade crente.  Trata-se de uma abordagem 

delicada que cataliza o resultado do estudo minucioso das fontes primárias. Primeiro, 

focaliza-se o intellectus fidei na atração do ―dado revelado‖ indagando-se sobre as condições 

de possibilidade do intelecto humano fazer a ciência teológica hermenêutica. A questão 

norteadora do percurso é: como o crente deve se relacionar com a teologia, a igreja e a 

tradição de sua denominação de maneira positiva e evitar ser infantilizado por elas? 

Dogmatismo ou hermenêutica? Como a liderança das igrejas deve preservar a integridade da 

fé cristã sem cair no autoritarismo da teologia e da tradição? Como os membros das 

comunidades de fé e seus líderes podem ser cristãos sem serem desumanizados por uma 

teologia repressiva e ávida de poder? Como se verá, as respostas a estas indagações são 

difíceis de articular, mas se espera que as soluções encontradas sejam satisfatórias a quem se 

identificar com elas ou àquele que se dedica à ―ciência‖ teológica. Como estas respostas, 

embora importantes, abarcam apenas parte das indagações decisivas relativas à experiência e 

à nomeação de Deus, é preciso avançar até a dimensão exterior, na esperança de examinar as 

ações e reações da inteligência teológica diante da Ressurreição como fato fundante da fé 

cristã e como horizonte de sentido da vida humana. 

No exame da dimensão exterior do intellectus fidei, a Ressurreição, se quer saber: 

a Ressurreição é simplesmente um fato bruto ou exige fé para revelar o seu sentido? Ou o 
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contrário: a Ressurreição é simplesmente um dado para a fé sem vinculação com qualquer 

fato histórico? A resposta exige um exame meticuloso. Primeiro, focaliza-se a Ressurreição 

como evento fundador da fé cristã, ancorando-se em S. Lucas, S. João e S. Paulo. Segundo, 

examina-se a natureza escatológica da Ressurreição, recorrendo a Wolfhart Pannenberg, a 

Jürgen Moltmann e a Charles de Foucauld. Os dois teólogos, Pannenberg e Moltmann, dão a 

base teológica enquanto Charles de Foucauld é a exemplificação moderna de vida ressurreta. 

Nesta abordagem, contrapôs-se a verdade proposicional à verdade dinâmica que se move nas 

veias da história. A verdade não está dada nos conceitos, ela é uma construção na qual a 

inteligência humana é chamada a uma contínua superação de si mesma. O apego da 

inteligência teológica não deve estar no passado, como se lá morasse a verdade, mas no futuro 

de onde advém o inédito para o espìrito humano.  O ―Cristo como Universal Concreto‖ ajuda 

a ver que a verdade não é proposicional, mas existencial. Como o ateísmo, o integrismo e o 

fundamentalismo discordam em parte destas afirmações, era preciso responder às suas 

objeções. 

Este exame teológico do ―dado revelado‖ e da Ressurreição visa responder à 

hipótese da pesquisa, o que o intellectus fidei apreende e registra da experiência de Deus deve 

ser elevado ao status de absoluto ou é a experiência de Deus que é o absoluto da razão 

teológica?,  e ao primeiro objetivo específico: a sobrelevação do espírito humano à entificação 

teológica. São questões graves porque estão postas sobre dois valores humanos fundamentais: 

a verdade e a liberdade. E, hoje, sabe-se melhor o quanto a presença ou a ausência deles 

definem o futuro humano em todas as suas dimensões. Ora, isto é ainda mais crítico na 

teologia, porque ela é a responsável por dar as razões da experiência de Deus com absoluta 

reverência à verdade e com a máxima ausência de tendenciosidade. 
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1 

 

 

INTELLECTUS FIDEI GEFFRIANO NA ATRAÇÃO DO 

“DADO REVELADO” 
 

 

Claude Geffré credita a Marie-Dominique Chenu a contribuição mais decisiva à 

sua teologia, dizendo ―é ele que marcou mais profundamente a minha concepção teológica, a 

partir de seu discurso-programa presente em seu pequeno livro: ‗Uma escola de teologia: le 

Saulchoir‖
19

. O seu primeiro contato com este livro é em 1950
20

. Da leitura, vê grande 

afinidade entre o projeto teológico que o leva à Ordem Dominicana e as teses de Marie-

Dominique Chenu. Eles se conhecem no Saint-Jacques, em 1957, quando Marie-Dominique 

Chenu apresenta-lhe o seu curso comentário da famosa questão 1 da ―Suma Teológica‖. 

Desde então, tornam-se amigos
21

. Como as teses de ―Uma escola de teologia‖ estão presentes 

na teologia hermenêutica, justifica-se o exame deste opúsculo para estabelecer a natureza da 

comunhão teológica entre ambos. Este procedimento coopera na compreensão do objeto da 

tese, o intellectus fidei, de Claude Geffré, da hipótese e a alcançar o primeiro objetivo 

específico da pesquisa, que é protestar contra o aprisionamento do espírito humano em 

qualquer sistema teológico.  

A história de ―Uma escola de teologia: le Saulchoir” começa em sete de março de 

1936. Por ocasião da tradicional comemoração da festa anual em honra a Santo Tomas, 

Marie-Dominique Chenu faz uma exposição que repercute muito entre professores e 

estudantes. A princípio, o material circula como pronunciado, porém é remodelado e 

publicado em 1937. O livro é composto de sete partes: Avant-propos, De Saint-Jacques au 

Saulchoir, ―Esprit méthodes‖, ―La théologie‖, La philosophie, Les Éstudes medievales e um 

Pos-scriptum, de 1985, feito para o lançamento de sua versão italiana por Giuseppe Alberigo. 

As teses reorientam a ciência teológica para o primado do ―Dado revelado‖, ou seja, a 

                                                           
19

―Mais c‘est lui qui m‘a marqué le plus profondément du point de vue de ma conception de la 

théologie à partir de son discours-programme contenu dans son petit livre Une École de théologie: le 

Saulchoir”. GEFFRÉ, Claude. Profession théologien: retour sur plus de quarante ans de pratique..., p. 

9. Tradução nossa. 

 
20

GEFFRÉ, Claude. Passion de l’homme passion de Dieu. Paris: Cerf, 1991. p. 239. 

 
21

Ibid., p. 239. 
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autodoação divina à razão humana na dinâmica da história. Para os fins almejados da 

pesquisa, o exame restringir-se-á à ―La théologie‖.  

Este exame é feito em contraponto com o tomismo que reduz, na primeira metade 

do século XX, a ciência teológica ao conteúdo de suas proposições. O faciamento facilita as 

percepções das suas virtudes e das duas diferenças. O contraponto a ―Uma escola de teologia‖ 

vem das dez proposições que Marie-Dominique Chenu subscreve em 1938, por imposição 

romana22.  

Objetiva-se no capítulo, ao contrapor o tomismo e a teologia hermenêutica, 

fornecer ao leitor as ferramentas de pensamento que lhe permitam ver condicionamentos 

culturais específicos advindos do cristianismo, que podem comprometer a sua vida para 

sempre, para que tenha a oportunidade de viver na liberdade para a qual Cristo o libertou. 

O capítulo está dividido em três partes: a fé no interior da razão, a fé em busca da 

identidade e dogmatismo ou hermenêutica? Ao final, busca-se superar o fosso entre teologia 

especulativa e teologia positiva23 pela versão chenuana de que a teologia é verdadeiramente a 

fé in statu scientiae
24

. Ela não é só proposição e nem exclusivamente subjetividade. Uma 

teologia exclusivamente propositiva torna-se dogmatista, aquela que é só subjetiva, torna-se 

fideísta. 

Uma advertência se faz necessária: mesmo que o texto chenuano tenha passado 

por uma revisão, ―La théologie‖ conserva a ìndole homilética de origem. Os temas se 

atravessam com uma velocidade que dificulta o seu exame analítico. Marie-Dominique Chenu 

move-se na dinâmica própria a uma homilia. Mas, o que é positivo neste caso, é, aqui e ali, 

negativo porque não para nos pontos o bastante para explicitar os seus pormenores como a 

análise mais sistemática exige. Desconsiderando este inconveniente, pode-se tirar grande 

proveito conservando-se na mesma categoria teológica mesmo quando ela aparece espaçada 

                                                           
22

Cf. ALBERIGO, Giuseppe. Christianisme en tant qu‘histoire et ―théologie confessante‖. In: 

CHENU, Marie-Dominique. Une école de théologie: le Saulchoir. Paris: Cerf, 1985. p. 35.  

 
23

―Théologie positive. Inventaire du contenu des sources de la Révélation (d'apr. FOULQ.-ST-JEAN 

1962). La théologie positive [est] [...] fondée sur la révélation des Écritures (G. BATAILLE, Exp. int., 

1943, p. 19). Lathéologie positive [...] se subdivise elle-même en théologie scripturaire, patristique, 

conciliaire (ROB. 1985). Théologie scolastique ou spéculative. Élaboration des données de cet 

inventaire en un système cohérent (d'apr. FOULQ.-ST-JEAN 1962). Il est [...] certain que la théologie 

scolastique a grandement aidé au développement de l'esprit scientifique moderne et en a préparé la 

naissance (Théol. cath. t. 4, 1 1920, p. 762)‖. THÉOLOGIE. In: Le Trésor de la Langue Française 

informatisé. Disponível em: <http://www.cnrtl.fr/definition/théologie>. Acesso: 10/01/2012.  

 
24

CHENU, Marie-Dominique. Une école de théologie..., p. 130.  



  

24 
 

no texto. Sabe-se que este procedimento carrega o perigo de atravessar o pensamento do 

autor, mas parece ser a saída mais produtiva.  

 

1.1 A fé no interior da razão 

 

Embora Claude Geffré não empregue a expressão ―dado revelado‖, ele assume 

esta tradição dominicana do Saulchoir porque este princípio teológico perpassa todas as suas 

obras. Em Un nouvel âge de la théologie parece que é a Ressurreição que assume a função do 

―dado revelado‖: a ressurreição do Cristo: fundamento da teologia cristã25. Em Le 

christianisme au risque de l’interprétation26, Croire et interpréter27 e De Babel à Pentecôte28 

é a categoria ―Cristo como Universal concreto‖ que assume a função que o ―dado revelado‖ 

exerce no pensamento chenuano. Parece que o uso desta expressão tem mais sentido em um 

contexto de forte pressão científica à teologia como aquele do final do século XIX e início do 

século XX. Já Ressurreição e Cristo como universal concreto têm mais sentido do que ―dado 

revelado‖ em um ambiente pós-moderno, cuja maior característica é a complexidade da 

sinfonia cultural. Parece que este é o motivo de Claude Geffré não conservar a expressão 

―donné révélé‖29. 

A expressão ―dado revelado‖ remete ao ―objeto‖ da teologia, isto é, o que tendo 

existência própria, apresenta-se à experiência da fé no interior da razão. É Deus na percepção 

que o acolhe. A sua história começa em 1909 com Ambroise Gardeil, com uma obra que tem 

―Donné révélé‖ como tìtulo. O seu sentido remete ao núcleo estruturante da teologia. Ouça-se 

o autor: ―esforço-me por determinar o conceito da Teologia em função do Dado revelado 

como tal‖30. Desde então, ―Donné révélé‖ compõe a tradição teológica do Saulchoir. Parece 

que o ―dado‖ carrega certa preocupação com a credibilidade da teologia muito abalada na 

                                                           
25

 GEFFRÉ, Claude. Un nouvel âge de la théologie..., p. 123.  

 
26

______. Le christianisme au risque de l’interprétation..., p. 162.    

 
27

______. Croire et interpréter..., p. 116.  

 
28

______.  De Babel à Pentecôte..., p. 118.  

 
29

A tradição dominicana deve a Ambrosie Gardeil a expressão ―Donné révélé‖- ―Dado revelado‖. 

GARDEIL, Ambroise. Le Donné révélé et la théologie. Paris: Librairie Victor Lecoffre, 1909. 

 
30

―je m'efforce de déterminer le concept de la Théologie en fonction du Donné révélé comme tel‖. 

Ibid. p. IX. Tradução nossa.  



  

25 
 

primeira metade do século XX. Ele aproxima-se de seu homônimo, o termo ―dado‖, que nas 

ciências humanas e exatas remete aos números das pesquisas para concluí-las com 

fundamento empírico. Mas, sobretudo, quer preservar a autonomia da ciência teológica do 

excesso de subjetividade, que prefere a experiência à sua nomeação inteligente, e do exagero 

da objetividade, que decide fechar-se no logos apofântico. O ―Dado revelado‖ não se insere 

na lógica experimental porque não é objeto no sentido científico da palavra. É dado à 

experiência da fé. É experienciável. Se o termo ―dado‖ lembra o experimental, ―revelado‖ 

evoca o teológico: o dom de Deus no Filho e no Espírito na vida de quem o acolhe.  

Neste tópico, examina-se a aliança divino-humana na interioridade crente, como 

virtude e fragilidade da teologia e na assimetria inconveniente, como se verá a diante. Neles, 

investigam-se a diferença entre a declaração autoritária da verdade e o reconhecimento da 

Verdade vivendo na subjetividade cristã. Parece que, no primeiro caso, a teologia tende à 

fixidez e torna-se mero exercício de repetição rebuscada. No segundo, a teologia aceita o 

desafio de sua atualização no movimento contínuo da experiência de Deus e de sua nomeação, 

porque vê aí a única possibilidade de ser fiel à sua vocação.  

 

1.1.1 O “Dado revelado” na interioridade crente  

 

―Dado revelado‖ é uma expressão construìda pela teologia, isto é, por uma ratio 

iluminada pela fé. Então, como a razão natural torna-se teológica e por quê? A origem está na 

fé ofertada ao intelecto pela gratuidade divina. A experiência de Deus põe o teólogo dentro do 

processo que realiza. É o que Agostinho chama credo ut intelligam.  O intelecto pístico é 

tomado pelo ímpeto de querer entender, para além da devoção e da intuição, a fé que está 

incrustada no seu interior como mistério de Deus, mas, sobretudo, como revelação da 

natureza e do futuro do próprio ser humano. A fé guia o intelecto no caminho de sua 

compreensão e a encarnação relê a criação, em uma história única, onde a gratuidade dos atos 

divinos não mantém a mundanidade fora de seu plano31. Esta consagração à verdade que o 

intelecto realiza na luz da fé é a fides quaerens intellectum, na mesma linha de Anselmo de 

Cantuária. O intelecto quer entender o mistério da fé. Por isso, entrega-se à dança de luz onde 

o mistério se desvela e se vela na sinfonia do amor sem fim. Desde então, instala-se na 

interioridade crente a circularidade hermenêutica segundo a qual o creio para entender do 

início do processo, torna-se o intellige ut credas: entende para crer.  

                                                           
31

CHENU, Marie-Dominique. Une école de théologie..., p. 176.  
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O intelecto pístico amplia a capacidade intelectiva do teólogo, porque à 

inteligência natural, nous, acrescenta-se a fé como virtude divina, habitus infuso. Desde agora, 

a razão aumenta a sua potência, porque aos limites palpáveis e definidos de seu mundo, 

acrescentam-se o infinito e o imponderável. A fé vê o invisível, move-se no impossível: anda 

sobre as águas; a ratio diz o indizível, move-se no possível: vive nas palavras. Esta aliança 

põe o ser humano na experiência da vida trinitária enquanto a Trindade participa plenamente 

da mundanidade do mundo. Deus suja as suas ―mãos‖ no quintal da nossa casa.  

A tradição cristã chama esta aliança de intellectus fidei porque é onde a teologia 

autenticamente cristã nasce. A fé está sob o exame do intelecto para que este dê as razões da 

fé ao povo de Deus e ao mundo. Eis aí ratio fidei ou simplesmente teologia. Dentro dos 

limites do espaço e do tempo, o teólogo fala da experiência da fé que lhe ilumina a 

compreensão. As proposições teológicas carregam virtudes espirituais como o rio carrega as 

virtudes da água.  

Portanto, a fé enquanto dom divino é originária, enquanto caminho de seu 

autoentendimento, é originante. Esta mútua fecundidade é a unidade substancial do intellectus 

fidei com a ratio fidei. Os dois formam a arché estruturante de todo discurso genuinamente 

teológico. Se a teologia fala da visita do sobrenatural ao natural, então o sobrenatural é o 

princípio organizador do dogma e dos sistemas teológicos dela decorrentes.  

 

1.1.2 O “Dado revelado”: virtude e fragilidade da teologia  

 

O ―dado revelado‖ na subjetividade crente recapitula o paradoxo do Cristo: o 

absoluto no relativo e o relativo no absoluto. Na economia da salvação, uma nova kénosis 

ocorre a cada conversão. Deus encarna-se de novo nos seus filhos adotivos assim como em 

Jesus de Nazaré, porque o Espírito que o gerou no ventre de Maria é o mesmo que gesta a sua 

família. Na evocação paulina: ―E se o Espìrito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos 

habita em vós, Aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos dará também a vida aos 

vossos corpos mortais, por seu espìrito que habita em vós‖ (Romanos 8, 11). O ―dado 

revelado‖ doa-se na sua totalidade à fé, mas a razão que interpreta a experiência tem limites 

intrínsecos, a sua constituição funcional, e limites extrínsecos: a linguagem que narra a 

experiência da fé. A limitação da teologia é relembrada com S. Paulo: ―Agora, vemos em 

espelho e de modo confuso; [...] agora o meu conhecimento é limitado; então conhecerei 

como sou conhecido‖ (1 Corìntios 13,12). A fé é a virtude teologal que laça Deus e a 
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humanidade. No encontro do absoluto com o limitado, está a virtude e a fragilidade da ciência 

teológica e dos seus sistemas.  

O ―dado revelado‖ é a virtude da teologia quando ela é feita na luz de seus 

―olhos‖: admiração contemplativa. Só assim, assegura-se a indispensável homogeneidade 

espiritual, relativa, mas suficiente, que vai da comunhão no pensamento divino até a última 

conclusão teológica
32

. O vìnculo com o ―dado revelado‖ tanto da percepção religiosa quanto 

da operação científica é fundamental para a ciência teológica. Sem ele, a teologia ressentir-se-

ia da própria natureza do objeto da fé, que é ao mesmo tempo enunciado humano e Deus 

abençoando33. Porém, o primado do ―dado revelado‖ é retirado da teologia quando somente os 

sistemas teológicos passam a referenciar o labor teológico. Este procedimento é típico do 

―cientificismo‖ da teologia que o tomismo, que não se identifica com Tomas, passa a praticar 

como reação à racionalidade moderna e ao protestantismo. 

Isto leva à realização de teologias defensivas que são impotentes para a vida da 

Igreja. É preciso lembrar que o Novo Testamento e a Patrìstica conservam unidos o ―dado 

revelado‖ e a proposição teológica. Segundo Marie-Dominique Chenu: ―no passado, a 

teologia era potência na fé, porque a adesão à fé comportava na proposição aquiescida uma 

percepção sobrenatural real e esse realismo divino animava [...] a argumentação desenvolvida 

a partir da proposição‖34. É esta virtude da teologia que se quer recuperar, porque quem se 

apega aos textos, em detrimento do ―dado revelado‖, trai a fé que acolhe. 

O ―dado revelado‖ é a fraqueza da teologia, porque o  Deus tão grande excede as 

especulações teológicas. A ciência teológica e os sistemas dela decorrentes estão sempre 

aquém da magnanimidade divina. Por definição, Deus é maior do que todas as teologias e do 

que todos os sistemas teológicos até hoje construídos. Na terna lembrança de Anselmo de 

Cantuária: ―alguma coisa da qual nada maior pode ser pensado‖35. Grande assim, não cabe nas 

definições teológicas. Se coubesse não seria Deus, mas um ídolo. Deus está nas proposições 

teológicas, abençoa através delas, mas mantém-se no dom da liberdade.  

                                                           
32

 Ibid., p. 130.  

 
33

Ibid., p. 130.  

 
34

―Jadis la théologie était en puissance dans la foi, parce que l‘assentiment de foi comportait dans la 

proposition acquiescée une perception surnaturelle réelle, et ce réalisme divin animait [...]  

l‘argumentation dévelopée à partir de la proposition‖. Ibid., p. 131. Tradução nossa.  

 
35

 SANTO ANSELMO. Poslogium. Cevilha: LusoSofia, 2008. p. 12. 
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Porém, não é só em razão de um Deus sem medida que a teologia vê a sua 

fragilidade. Os instrumentos de que dispõe sofrem de uma precariedade radical. A linguagem 

da qual a teologia faz uso está marcada pelo limite de seus signos. O significado que os signos 

carregam decorre de convenções sociais, por isso não trazem um sentido oculto extraterreno 

como supõe o idealismo socrático-platônico. A teologia é histórica. Além disso, a fisiologia 

da mente é marcadamente limitada por uma estrutura que lhe permite percepções sempre 

aproximadas da verdade, mas nunca a sua posse. O noumenon sempre lhe excede. A razão é 

histórica. Ela funciona de acordo com determinada visão de mundo que prevalece de tempo 

em tempos. São as viradas de época, como a passagem à modernidade ocidental, que lhe 

permitem ver coisas que antes não via e até negava. Não adianta apelar para os estratagemas 

da suspensão dos limites da razão por uma inspiração que daria conta de dizer aquilo que a 

mente em seu estado normal não poderia dizer. A revelação é o dom de uma pessoa: Jesus 

Cristo. Não é um conjunto de proposições definitivas caídas do céu de uma vez por todas.  

Mas, o que poderia levar ao desespero da teologia, é, como se lê no apóstolo 

Paulo, o ideal: ―Mas este tesouro, nós o carregamos em vasos de argila, para que esse poder 

incomparável seja de Deus e não nosso‖ (2 Corìntios 4,7). Esta fraqueza radical da teologia é, 

ainda na evocação paulina, a sua força porque, afirma o apóstolo, ―quando sou fraco, então é 

que sou forte‖ (2 Corìntios 12,10). Sendo este o caso, não são as declarações autoritárias que 

tornam os dogmas, as Escrituras, os sistemas teológicos autoritativos, eles o são desde o seu 

interior porque portam a vida divina.  

A constatação da virtude e da fraqueza da teologia opõe-se à infração científica 

tomista. Daí a crítica de Marie-Dominique Chenu: ―o estatuto das disciplinas teológicas sobre 

o qual vivemos é aquele dos séculos XVI e XVII, não o das Sumas medievais‖36. Com isso, 

pretende, sobretudo, firmar a natureza inovadora do empenho teológico de Tomas de Aquino 

que o tomismo pós-tomasiano parece trair.  

Yves Congar aproxima-se da teologia chenuana. O pensamento dele ajuda a 

firmar esta posição. Em 1937, ele lança o livro ―Cristãos desunidos: princìpios de 

ecumenismo católico‖,
37

 no qual, na linha de Marie-Domique Chenu, afirma que examinaria 

                                                           
36―le statut des disciplines théologiques sur lequel nous vivons est celui des XVIe-XVIIe siècles, non 

celui des Sommes médiévales‖. CHENU, Marie-Dominique. Une école de théologie..., p. 129. 

Tradução nossa. 

 
37

CONGAR, Yves Marie-Joseph. Chrétiens desunis: principes d‘un ―oecuménisme‖ catholique. 

Deuxième édition. Paris: Cerf, 1937. Disponível em: 

<www.editionsducerf.fr/site_congar/cadre_gal.htm>. Acesso em: 12/03/2011. 
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as fontes para alimentar um pensamento vivo
38

. Porém, ir aos primeiros documentos da fé 

cristã não significa retornar miticamente à tradição, como se lá morasse a verdade, mas, 

retomar tanto quanto possível a totalidade da herança católica usando as fontes na abordagem 

de problemas contemporâneos da igreja
39

. Para Yves Congar, a tarefa dos teólogos é elaborar 

a noção da realidade cristã, a partir das suas próprias condições históricas. Isso se justifica 

porque a teologia deve sua própria existência à encarnação do revelado na vida da 

humanidade crente e pensante. Sendo assim, ela deve dar sua atenção não somente ao 

enunciado da Revelação sobre o mistério da Igreja, mas à realidade encarnada desta Igreja e 

às condições concretas de sua encarnação
40

. Porém, não é a história que dá a última palavra, 

porque se a catolicidade só se realiza no concreto, ela mesma leva para além do concreto, 

porque teologia é escatologia
41

. 

Claude Geffré assume definitivamente estas intuições na teologia hermenêutica. 

Para ele, o que o intellectus fidei apreende e registra da experiência de Deus tem valor 

referencial. O teólogo deve ser entre os homens a testemunha de uma questão muito antiga, 

mas sempre recorrente: a questão de Deus42. É no interior do intellectus fidei, na iluminação 

da fé que a ratio fidei opera. Este é o ponto de partida da teologia. Este locus fundamental não 

pode ser substituído pelos sistemas teológicos, pelas declarações de fé ou similares. Os 

sistemas teológicos e as referências doutrinárias das igrejas servem-lhe de apoio, mas não de 

referência última. Em relação a Deus, eles são secundários. São mediações linguísticas, cuja 

finalidade é dar testemunho digno do salvador e não substituí-lo na igreja.  Deus  é o absoluto 

da razão teológica e não aquilo que ela produz. Ao inverter as posições, os executores traem a 

sua origem porque o que é posto no lugar de Deus, mesmo que conserve na superfície a 

maquiagem do divino, carrega os interesses ideológicos da religião.   

 

1.1.3 O “Dado revelado” na “assimetria inconveniente” 
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WOOD, Susan. Congar, Yves Marie-Joseph. In: CAREY, Patrick W. e LIENHARD, Joseph T. 

(eds.). Biographical dictionary of christian theologians. Westport: Greenwood Press , 2000. p. 132. 
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 WOOD, Susan. Congar, Yves Marie-Joseph. In: CAREY, Patrick W. e LIENHARD, Joseph T. 

(eds.). Biographical dictionary…, p. 132. 

 
40

CONGAR, Yves Marie-Joseph. Chrétiens desunis..., p. 87.  

 
41

Ibid., p. 116.  
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 GEFFRÉ, Claude. Une école de théologie..., p. 66.  
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Marie-Dominique Chenu defende a primazia do ―dado revelado‖ na vida da 

Igreja, da ciência teológica e dos sistemas teológicos. Isto conserva a necessária assimetria, 

segundo a qual Deus é o primeiro na hierarquia do labor teológico e na experiência da fé. 

Porém, o uso político da teologia com vistas a fortalecer a hierarquia eclesiástica, seja por 

razões defensivas ou por motivos ocultos, pode forçar a inversão das posições: ao invés do 

primado do ―dado revelado‖ passa-se ao primado do sistema teológico. Eis aì a ―assimetria 

inconveniente‖. Como se verá adiante, trata-se de uma perene tentação institucional contra a 

qual sempre se deve estar alerta. Parece que o tomismo da primeira metade do século XX 

comete esta infração. Delinear, nos limites do pensamento chenuano, as razões que forçam 

esse câmbio e a sua superação é o que se pretende neste subtópico.  

Durante os cinco primeiros séculos, a tradição cristã conservou o vínculo entre o 

―dado revelado‖ e as proposições teológicas. Trata-se da preservação do princípio teológico 

da primazia divina sobre o teólogo e sobre a teologia que ele produz. É o que ocorre com o 

Novo Testamento e com os teólogos da Patrística. O que se busca não é a adesão às fórmulas 

teológicas, mas experimentar a salvação através delas. Recorre-se a Marie-Dominique Chenu: 

―a teologia é solidária do mistério teândrico da palavra de Deus, Verbo feito carne. Somente 

aí ela pode encontrar uma audaciosa confiança na coerência da fé e da razão‖43. Porém, o 

―dado revelado‖ que doa a fé à inteligência teológica é gradativamente substituído pelo 

sistema teológico. Este processo formaliza-se com a reação católica ao luteranismo, a partir 

do século XVI. Visando barrar o caminho do que pensa ser o excesso de subjetividade 

luterana, o catolicismo acaba por elevar as proposições ao limite em si mesmas. A fé não é 

mais intrinsecamente sobrenatural, e, em todo rigor, somente pelas forças da inteligência 

humana, enquanto a autoridade incontestável de Deus, se pode crer. Consequentemente, o 

valor decisivo da fé está na submissão dogmática44. Desde então, a teologia não seria mais 

piedosa, ela conservar-se-ia verdadeira45. Por isso, a adesão puramente formal à fórmula 

dogmática basta46. Institui-se a confusão entre revelação e teologia.  
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―La théologie est solidaire du mystère théandrique de la parole de Dieu, Verbe fait chair. Là 

seulement elle peut trouver une si audacieuse confiance dans la cohérence de la foi et de la raison‖.  

CHENU, Marie-Dominique. Une école de théologie..., p. 145. Tradução nossa. 
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Ibid., p. 130-131.  

 
45

Ibid., p. 131.  
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Teologia não é revelação, ela é construída na revelação e para a revelação de Deus 

ao ser humano de hoje. Por isso, um sistema teológico não pode ser elevado a fim, porque isto 

o torna superior à revelação. Daí a conclusão de Marie-Dominique Chenu em relação ao 

tomismo: ―não foi a pior desgraça para o tomismo, cujo esforço inicial de fundar na 

cristandade um estatuto de inteligência humana, ser tratado como uma ‗ortodoxia‘‖47. O 

resultado para o cristianismo é a ilusão de plenitude que gera um fixismo teológico pesado e 

uma frieza incômoda.  

A fé como adesão às formulas dogmáticas rompe o vìnculo com o ―dado 

revelado‖. Feito isto, resta o autoritarismo do enunciado eclesiástico. O intellectus fidei é 

exclusivamente ratio fidei porque a luz da inteligência teológica apagou-se. Desvinculada do 

sobrenatural que lhe dá legitimidade, torna-se uma fé esturricada como um galho cortado da 

árvore. Esses teólogos promovem esta inversão estranha, porque perderam o sentido da 

transcendência da Palavra de Deus na fé. Na verdade, mantém o absoluto sobre as fórmulas 

que o exprimem autoritariamente e, portanto, subtraem essas fórmulas da história48. O orgulho 

desta teologia é a verdade das suas proposições. Por isso, promove a defesa intransigente de 

seus enunciados, através de estratégias variadas de punição dos ―contrários‖. Porém, isto 

decorre da má compreensão da história e da fé, porque a economia da revelação se desenvolve 

no tempo. A fé toma sua expressão autêntica nos enunciados solidários da história49. 

Exatamente por apegar-se à sua intransigência e decidir a verdade no voto é que Marie-

Dominique Chenu se junta a Ambroise Gardeil para protestar: ―Nós dizemos que ela [a 

teologia autoritária] estaria morta e, literalmente, sem alma, jogo racional na superfície de um 

dado. Teologia insignificante: a ‗palavra de Deus‘ não fala mais nela‖50. 

O fixismo da teologia só pode ser superado pela readmissão da primazia do ―dado 

revelado‖. Se isto ocorre, a construção especulativa não será um edifìcio conceitual 
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―Il ne fut pire disgrâce pour le thomisme, dont tout l‘effort natif de fonder en chrétienté un statut de 

l‘intelligence humaine, que d‘être traité comme une ‗orthodoxie‘‖. CHENU, Marie-Dominique. Ibid., 

p. 149. Tradução nossa. 
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Ibid., p. 139-140.  
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Ibid., p. 139.  
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―Nous, nous disons qu‘elle serait morte, et, à la lettre, sans âme, jeu rationnel à la surface d‘un 

donné. Théologie dérisoire:  la ‗parole de Dieu‘ ne parle plus en elle‖. Ibid.,  p. 131. 
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superposto a uma concepção prévia, adquirida de uma vez por todas51. A ratio fidei 

conscientiza-se de que a Palavra de Deus nos é dada nas palavras humanas e a fé sobrenatural 

será assentimento a proposições determinadas52. Consequentemente, afirma Marie-Dominique 

Chenu: ―é a fé que é um absoluto e escapa à história, a fé pura na sua luz infusa e não o 

dogma, auditus fidei dócil ao magistério‖53. Esta conscientização reorienta o labor teológico 

para os seus princípios e não para uma teologia de contenção.  

Teologia não se constrói com anti, mas segundo seus próprios princípios e a 

hierarquia interna de seus objetos: lei essencial a observar quando seus métodos são postos 

em jogo54.  Esta perspectiva acaba por tirar a inspiração das meras declarações impositivas 

excessivamente frágeis e a põe no vínculo que a palavra teológica conserva com o ―dado 

revelado‖. Segundo Marie-Dominique Chenu ―não há necessidade de dogmatizar de maneira 

intempestiva para apreciar a estrutura e a qualidade ‗cristãs‘ dos conceitos teológicos de 

sacramento, de causalidade instrumental, de pessoa, de geração, de hábitos, de dons, etc.‖55. 

Portanto, o dado revelado tem em tudo a primazia e, mesmo quando a ciência teológica 

impuser o seu esforço racional até a última conclusão, sua riqueza permanecerá nova, 

imaculada56. 

Marie-Dominique Chenu afasta-se decididamente de uma teologia que pretende 

ser toda mística em contraponto à teologia positiva ou vice-versa. Isto seria um excesso 

imposto à teologia especulativa. Afirma o teólogo: ―Nós não cedemos à falha de alguns 

tomistas do século XVII que creram ser necessário construir uma teologia mística por uma 

extrapolação da teologia especulativa‖57. Mas, também se distancia de uma teologia positiva 
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Ibid., p. 131.  
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Ibid., p. 136.  
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 ―C‘est la foi qui est un absolu, et échappe à l‘histoire, la foi pure dans sa lumière infuse, et non pas 

le dogme, auditus fidei docile au magistère‖. Ibid., p. 140. Tradução nossa.  
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 ―Point n‘est besoin de dogmatiser d‘intempestive manière pour apprécier la structure et la qualité 

‗chrétiennes‘ des concepts théologiques de sacrement, de causalité instrumentale, de personne, de 

génération, d‘habitus, de dons, etc.‖. Ibid., p. 147. Tradução nossa. 
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―Nous ne cédons pas à la défaillance de certains thomistes du XVII
e
 siècle qui crurent devoir bâtir 

une théologie mystica par une extrapolation  de la théologie spéculative‖. Ibid., p. 145. Tradução 
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encantada narcisicamente de si mesma. A sua ambiência é o caminho do meio. Afirma: 

―cremos na ciência teológica. Cremos nos sistemas teológicos. Porque nela como em outros 

ramos, a ciência tende à sistematização, em testemunho de seu sucesso - como também de seu 

fracasso - em capturar o dado que pretende conhecer‖58.  A sua recusa ao tomismo não 

implica a recusa de Tomas de Aquino, ao contrário, é o próprio Santo Tomas quem inspira 

este procedimento. É com esta mesma disciplina e com o mesmo espírito que procede a 

liberdade com que Santo Tomas abre-se à ciência grega contra o concordismo filosófico-

religioso de sua época
59

.  

De acordo com esta mesma orientação teológica, em quinze de julho de 1942, 

Henri-Marie Féret lança o livro ―O Apocalipse de São João: visão cristã da história‖
60

, no 

qual reage às ideologias que colocam a história ao seu próprio serviço. Na conclusão, 

questionam-se a natureza da teologia da história e sua influência sobre o crente. Em seguida, 

respondem-se a estas indagações apontando quatro leis da história: primeira: os messianismos 

terrestres são impotentes para responder às necessidades globais do ser humano, porque a 

salvação só pode vir aos homens através da regência de Jesus Cristo, do triunfo de sua 

verdade
61

. Segunda: a história é o lugar onde se prolonga a Revelação primeira de Jesus 

Cristo e as verdades parciais devem inclinar-se a essa verdade total e não se opor a ela. Ouça-

se o teólogo: ―para o cristão, esta verdade do Evangelho não é somente um conjunto de 

afirmações abstratas, um código de princípios teóricos. Ao contrário, parece-lhe 

misteriosamente ligada à própria pessoa de Jesus Cristo, daquele que disse que ele mesmo era 

a Verdade‖
62

. Terceira: aproximamo-nos do desenvolvimento da história. A esta dupla e única 

causa do Cristo e da verdade está assegurada a vitória
63

. Quarta: na medida em que a 
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 ―Nous croyons à la science théologique. Nous croyons même aux systèmes théologiques. Car là 

comme ailleurs la science tend à la systématization, en témoignage de sa réussite- comme aussi de son 

échec – à capter le donné qu‘elle prétend connaître‖.  Ibid., p. 147. Tradução nossa. 
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humanidade ruma ao florescimento definitivo do Reino de Deus, que só para no fim dos 

tempos, é preciso dizer que é essencial que a ação do cristão seja escatológica. Ela colabora 

ativamente ao que o Apocalipse chama de consumação do mistério de Deus
64

.  

Afirma-se que Claude Geffré defende o mesmo princípio teológico na teologia 

hermenêutica. Rejeita uma teologia assentada exclusivamente na força de suas proposições e 

também a uma teologia que se entrega às profundezas da subjetividade humana. Afirma o 

teólogo: ―a hermenêutica como hermenêutica de textos fundadores do cristianismo é uma 

hermenêutica que se refere de um lado à positividade de uma Revelação e, de outro lado, à 

intencionalidade da fé no sujeito crente‖65. A supremacia do Ressuscitado na teologia é o 

fundamento da teologia hermenêutica. O Cristo exerce na moldura teológica geffriana a 

mesma função estruturante que o ―dado revelado‖ realiza em Marie-Dominique Chenu, Yves 

Congar e Henri-Marie Féret. Trata-se de uma teologia cuja vitalidade procede do Cristo 

sempre presente na história. O Cristo compreendido como vida interior é a chave de 

superação de uma teologia acabada, porque ao tê-lo como ‗lei do Espìrito‘ (Romanos 8,2), 

como ‗lei da fé‘ (Romanos 3,27) e como lei do amor, não se corre o perigo de compreender a 

imitação do Cristo como a plataforma de uma reprodução de um modelo passado66.  

Esta compreensão teológica apoia-se também em Étienne Gilson, especialmente 

na sua busca do verdadeiro sentido da teologia de Tomas de Aquino. Para tanto, era preciso 

escavar para além da interpretação de João de São Tomas e Caetano, para recuperar Santo 

Tomas sem desvios interpretativos. Por isso, convém evocá-lo ipsis litteris:  

 

Nossa salvação está somente no retorno ao próprio Santo Tomas, antes de 

João de São Tomas, antes de Caetano também - Caetano, cujo famoso 

comentário é em todo sentido o exemplo perfeito de um corruptorium 

Thomae. [...] Salvação jaz no retorno ao verdadeiro Santo Tomas, 

corretamente chamado o Doutor Universal da Igreja; não aceita substitutos
67

. 
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―l'herméneutique comme herméneutique des textes fondateurs du christianisme est une 
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1.2 A fé em busca da identidade 

 

Deus se dá à fé na história. Esta declaração é consubstancial ao próprio ato 

teológico68. O ser humano conhece Deus humanamente, isto é, dentro dos limites de sua 

existência. Isto põe a epistemologia teológica sob a égide do efeito temporal. Na dialética do 

sobrenatural com o natural cada lado tem peculiaridades próprias. O ―dado revelado‖ 

permanece na integridade do que sempre é; a ciência teológica e os sistemas estão sujeitos à 

variação. Sob essas condições, a relatividade é necessária à vida da teologia e ao seu futuro, 

porque uma teologia incompleta, em razão mesmo do seu objeto, é uma teologia em estado de 

aperfeiçoamento. Por outro lado, uma teologia concluída está morta. Nesse caso, Deus não 

tem futuro no futuro do mundo, porque a teologia que vive exclusivamente do passado perde 

gradativamente o passo da história e míngua até acabar. Geralmente, quando as pessoas veem 

isso, elas não encaram o problema apontando a sua falta, mas preferem agarrar-se à ideia de 

que este é o preço da ―pureza doutrinária‖.  

Neste tópico, examina-se a condição histórica da teologia tanto em relação ao 

―dado revelado‖ quanto em relação à ratio fidei. Primeiro, volta-se para a lei do movimento 

da ratio. Se as coisas estão no conhecedor, de acordo com o modo de ser do conhecedor ou 

―cognita sunt in cognoscente ad modum cognoscentis‖, como diz Tomas de Aquino, então há 

de se considerar o limite implícito no interior do próprio intellectus fidei. Esta constatação 

leva à economia salvìfica do ―dado revelado‖ no qual se pensam as implicações para Deus 

fazer-se história. A história suspende as suas leis intrínsecas e rende-se ao seu poder ou é 

Deus que se acomoda à história e às suas vicissitudes, sem deixar de ser Deus? Por fim, 

concentra-se na solidariedade entre a transcendência da palavra divina e o realismo humano. 

A intenção é apontar que uma teologia frágil, aquela que está cônscia de que fala da fé por 

analogia, abre o caminho para o poder de Deus enquanto que uma teologia ―forte‖, aquela que 

pensa contê-lo em suas proposições, o afasta. Teologia frágil, Deus forte; teologia forte, Deus 

frágil.  

                                                                                                                                                                                     
de. Letters of Étienne Gilson to Henri de Lubac, with commentary by Henri de Lubac.  San Francisco: 

Ignatius, 1988. p. 23-24. Tradução nossa. 

 
68

GEFFRÉ, Claude. Profession théologien..., p. 13.  
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A fraqueza da teologia está incrustada na sua condição de via, hodos, caminho 

para a Igreja, porque se trata de uma comunidade em êxodo que exerce uma função 

antidestino em relação à família humana submetida à dura lei do tempo, que passa e que leva 

à morte69. Se a fraqueza da teologia é constitutiva de sua natureza, então ela se torna a sua 

força e o seu destino, porque inaugura a tensão contínua entre o ser humano em processo de 

realização na vida divina e o Deus salvador que humaniza o seu povo no dom de si mesmo. 

 

1.2.1 O intellectus fidei em ato de conhecimento 

 

O problema é o seguinte: se a revelação do Cristo se insere no tempo e se o ―dado 

revelado‖ apresenta-se nos fatos e nos textos históricos, surge a questão: a teologia e a fé que 

a inspira não são passíveis de uma crítica histórica?70. A pergunta é incômoda para alguém 

que raciona segundo o paradigma metafísico, isto é, a lógica segundo a qual a verdade 

teológica é de natureza trans-histórica. Mas, já em 1937, a pergunta soaria atrasada para 

alguém que raciocinasse segundo o modelo histórico. Considerando que a lógica metafísica já 

não responde ao regime do espírito moderno, Marie-Dominique Chenu reafirma o empenho 

do Saulchoir em deixar o tomismo sem abrir mão de Tomas de Aquino. Trata-se de uma 

tentativa de avançar a teologia católica através de um câmbio paradigmático: sair do 

cesarismo metafísico e adotar o modelo histórico.  Qual é a gravidade desta empreitada?  

A resposta é clara: o modelo histórico parece jogar a fé no relativismo e, 

consequentemente, engajar o trabalho teológico no interior de um círculo do qual não se 

poderá pôr a Palavra de Deus71. O dilema está posto: a fidelidade a uma visão de mundo 

ultrapassada pela modernidade ou a fidelidade ao próprio espírito da encarnação no qual Deus 

troca a distância pelo engajamento na história. É o aprofundamento da noção integral da fé e 

de sua economia que ajuda a pensar a questão com serenidade e segurança72.  

A fé é substantia rerum sperandarum, mas também é fides ex auditu. No primeiro 

caso, está o poder da fé, no segundo a sua fraqueza. A distância entre a fé como dádiva divina 

e a sua apreensão no intellectus fidei é vencida pela linguagem teológica. Sendo este o caso, a 
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fé é trans-histórica e histórica simultaneamente. Começa na audiência da palavra de Deus, 

mas desde então está a caminho de sua realização na beatitude do mistério divino. Por isso, a 

fé cristã excede às proposições dogmáticas. Estas servem ao que as sobrepuja e que é a sua 

causa: o ―dado revelado‖.  

Deus é a glória das proposições teológicas, enquanto que elas mesmas são pedras 

de tropeço da teologia, porque carregam os limites inescusáveis dos sistemas teológicos 

encravados no sistema de linguagem e na precariedade dos métodos. Isto faz com que a fé não 

seja solidária nem de uma predicação que queira arvorar-se de absoluta e nem de uma 

manifestação para a qual se reivindique a mesma coisa. Esta liberdade da fé em face do que 

está posto na história, ajuda o intellectus fidei a romper com a ilusão da verdade pretérita. A fé 

é precisamente esta operação que nos faz ‗contemporâneos‘ do Cristo e se o Evangelho nos 

atinge pela continuidade do tempo, ele não é, aos olhos da fé, um livro de história, mas 

verdadeiramente a palavra de Deus73. É esta perspectiva de fé que ajuda a romper com o 

dilema ou metafísico ou histórico. Inaugura-se desde então a possibilidade da convivência 

entre os dois: o metafísico é histórico e o histórico é metafísico. No cristianismo, a encarnação 

do Cristo leva a esta conclusão. O Cristo rompe com a insuportável distância que separava os 

dois mundos. Recorre-se diretamente a Marie-Dominique Chenu: ―se faço ciência - que 

audácia! – Essa não será por um reforço de suas bases históricas ou de sua justificação 

apologética; será uma ‗ciência crente‘‖74.  

Claude Geffré também se esforça por cambiar o horizonte de percepção desta 

ciência crente. Segundo ele, o locus de referência da teologia não é pretérito; é escatológico. 

A teologia enquanto produto da fé, no tempo e no espaço, é passado, mas Deus não 

permanece no passado da teologia. Ele vive na pulsação e no compasso da história. Ele chega 

junto, mas diferentemente do ser humano não é o tempo que se abre para Deus; Deus traz o 

tempo do futuro. Esta perspectiva desloca o locus da verdade. Ela não está no passado mítico, 

a verdade está vindo para a humanidade como promessa apocalíptica em estado de 

cumprimento: ―um novo céu e uma nova terra‖. Nas palavras de Claude Geffré: ―hoje temos a 

mais viva consciência de que a Palavra de Deus não se identifica nem com a letra da 

Escritura, nem com a letra dos enunciados dogmáticos. Dogma e Escritura são testemunhos 
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parciais dados à plenitude do Evangelho que é de ordem escatológica‖75. Portanto, a lógica 

pretérita da teologia dá lugar à lógica da esperança, do inusitado. Esta afirmação desloca a 

compreensão da teologia como atividade de repetição à atividade criativa. Sabe-se, porém, 

que a criatividade sofre de certa marginalização no seio da Igreja. Mas, também existem 

pessoas que lutam a seu favor, porque consideram que a criatividade revitaliza a Igreja. 

Importa relembrar o esforço de cinco teólogos católicos. 

O cardeal Suhard lança aos teólogos franceses, em 1947, o desafio à teologia 

criativa, dizendo: ―a sua tarefa, pensadores cristãos, não é seguir, mas antecipar. Não é 

suficiente ser discípulos, vocês devem se tornar mestres; não é suficiente imitar, é preciso 

inventar‖
76

. Hans Urs von Balthasar esboça uma preocupação semelhante: 

 

Para permanecer fiel a si mesma e a sua missão, a Igreja precisa realizar o 

esforço contínuo da invenção criativa. Perante os Gentios que vieram para a 

Igreja que foi uma herdeira da Sinagoga, Paulo foi obrigado a inventar. Os 

Pais Gregos tiveram que fazer o mesmo em face da cultura helenística e 

Santo Tomás diante da ciência e da filosofia árabe. Nós precisamos fazer o 

mesmo diante dos problemas de nossos dias
77

.  

  

Edward Schillebeeckx relembra, com prazer, a sua passagem no Saulchoir, afirmando que a 

pedagogia daquela instituição marcou a sua teologia:  

 

Sob Chenu, estudei o século XII e Tomas desde uma perspectiva histórica, 

no contexto de seu tempo. Cada curso de estudo no Le Saulchoir adotou esta 

perspectiva. Mais tarde, em meu próprio ensino, esforcei-me por explicar 

cada tratado do Antigo Testamento para o século XX. Uma tarefa 

impossível. Entretanto, eu estava convencido de que fé, história e nossa 
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Hellenistic culture and Saint Thomas in the face of arabic science and philosophy. We must do 

nothing less before the problems of our own day‖. BALTHASAR, Hans Urs von. Presence and 
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reflexão sobre a fé precisam ser estudadas em estreita relação uma com a 

outra
78

. 
 

 

Marcelino D‘Ambrosio, sob a inspiração da Nouvel Théologie, percebe a mesma necessidade 

da renovação teológica no interior da fé católica. Ouça-se o teólogo: ―o que a Igreja necessita 

para se atualizar e enfrentar o desafio do bravo e novo mundo não é, segundo esses teólogos, 

ir além, mas sim ir mais fundo. A tarefa em questão não é mudar o cristianismo e fazê-lo 

outra coisa, mas torná-lo mais ele mesmo‖
79

. 

Esta tese conserva-se nesta tradição, porque a verdadeira tradição cristã é sempre 

uma interpretação criativa que procede de uma confrontação viva entre o discurso passado da 

primeira comunidade cristã e o discurso presente da Igreja, informado por sua prática 

concreta
80

. Isto ocorre porque o intellectus fidei em ato de conhecimento conhece a si mesmo. 

Por isso, ultrapassa a tendência da razão teológica em fundamentar exclusivamente no 

passado o seu sentido. Não se afirma com esta declaração que o passado é irrelevante para a 

fé cristã; significa que a fé cristã não vive só do passado. Ela se importa, sobretudo, com o 

presente que se ilumina com as luzes que jorram do futuro. Por isso, a teologia é trans-

histórica na origem e histórica na apreensão e na prática. Exatamente por tocar nos dois 

mundos e ter no seu interior a potência divina que a move no mais de sua compreensão, é que 

ela é histórico-escatológica. O mais de Deus vem aí, mediante a circularidade do 

conhecimento de Deus que a teologia ajuda a decifrar.  

 

1.2.2 A economia salvífica do “Dado revelado” 
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 ―Under Chenu I studied the twelfth century and Thomas from a historical perspective, in the context 

of his time. Every course of study at Le Saulchoir adopted this perspective. Later, in my own teaching, 

I endeavoured to explain every tractate from the Old Testament to the twentieth century. An 

impossible task. But I was convinced nevertheless that faith, history and our reflection on faith must 

be studied in close relationship with one another‖. SCHILLEBEECKX, Edward apud 

METEPENNINGEN, Jürgen.Nouvelle théologie- New theology. Inheritor of modernism, precursor of 

Vatican II. New York: T&D Clark International, 2010. p. 120. Tradução nossa. 
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A superação da distância entre o metafísico e o histórico acaba por exigir que o 

intellectus fidei compreenda a economia da teologia no cambiamento divino-humano no 

interior das proposições. Por isso, a fórmula dogmática não é um enunciado jurídico exterior à 

revelação que ela porta; ela é encarnação nos conceitos da palavra de Deus81. Isto a remete 

definitivamente para o complexo dinamismo das variáveis espaço e tempo a que toda 

formulação humana está sujeita. Isto parece correto, porque excluir Deus desta lei natural de 

todo conhecimento, sob pretexto de que ele é transcendente ou que se revela, seria ceder de 

imediato à desordem espiritual de uma falsa misticidade82. Por outro lado, seria também violar 

a regra básica da comunicação, ou seja, que os interlocutores partilhem do mesmo código 

linguístico para se compreender. Se a revelação suspendesse essa regra, a comunicação 

tornar-se-ia inviável, porque não haveria decodificação pela simples razão de que se 

desconhece o sentido. O máximo que se poderia conseguir com isso seria inventar um sentido, 

porque o significado original seria incompreensível.  

A economia salvìfica do ―dado revelado‖ implica que a teologia não tem a posse 

do ―dado revelado‖. É o ―dado revelado‖ que tem a posse da teologia e a usa para os seus fins 

e de acordo com a sua vontade. O mundo onde Deus age é este aqui, levando em conta as 

necessidades e as questões que o cercam. Deus não vive em um mundo paralelo, embora 

possa também nele estar. Deus vive aqui e se ocupa desta história segundo os seus próprios 

limites. Isto significa tirar a teologia do docetismo escriturístico, segundo o qual Deus parece 

estar no texto, mas não está. Ele habita o mundo das ideias longe das questões concretas da 

cidade. Porém, o docetismo bíblico é apenas o falso pudor de uma fé tímida em uma teologia 

mal fundada83. Portanto, se a economia do ―dado revelado‖ ocorre no tempo, então a fé toma 

sua expressão autêntica nos enunciados solidários da história
84

. 

O reconhecimento dos limites da teologia positiva de índole pretérita pode levar à 

desconfiança do método histórico. O medo é até compreensivo, porque compõe a natureza do 

psiquismo humano querer permanecer no conforto do que já conquistou. Porém, Henri de 

Lubac ajuda dirimir esta suspeita porque, para ele, trata-se de viver o cristianismo na sua 

naturalidade. Afirma o teólogo: 
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Em última análise, o que é exigido não é um cristianismo que seja mais viril 

ou mais eficiente, ou mais heroico, ou mais forte; na verdade devemos viver 

nosso Cristianismo com mais virilidade, mais eficácia, mais força e, se 

necessário, mais heroísmo- porém, nós devemos vivê-lo como ele é. Não há 

nada que deve ser adicionado (o que de fato não significa que não há uma 

contínua necessidade de manter seus canais de assoreamento); não é o caso 

de adaptá-lo à moda do dia. Ele deve entrar em nossas almas outra vez com 

aquilo que lhe é próprio. Devemos levar nossas almas de volta a ele. A 

questão, repita-se, é espiritual e a solução é sempre a mesma: na medida em 

que permitimos que ele seja perdido, devemos redescobrir o espírito do 

Cristianismo, a fim de fazê-lo, devemos ser imersos mais uma vez em seus 

mananciais e, sobretudo, no evangelho por inteiro. O Evangelho que a Igreja 

invariavelmente oferece-nos e é suficiente para nós. Apenas, sempre novo, 

ele necessita ser redescoberto sempre
85

. 

 

O intellectus fidei está marcado por esta transcendentalidade radical que sempre 

ultrapassa o que já se conquistou. A fé sabe que há mais de Deus para o ser humano do que 

ele tem. Por isso, não receie trocar a segurança do passado pelo futuro inédito, porque é o Pai 

que, de ―braços abertos‖, convida-o para esse excesso. E mesmo que isso implique em algum 

tipo de morte, pode-se confiadamente, lembrando o Cristo, dizer: ―Pai, nas tuas mãos entrego 

o meu espìrito‖ (Lucas 23,46).  Longe de querer apagar o caráter contingente da verdade à 

maneira da antiga metafísica, o pensamento moderno diria antes que a historicidade é a 

condição mesma de toda restauração de sentido86. A riqueza da tradição ajuda o intellectus 

fidei a interpretar os desafios do presente enquanto que a fé orienta o seu futuro. Esta 

circularidade integra o passado, o presente e o futuro em uma unidade teológica substancial. 

A inteligência moderna não está mais disposta a render-se a verdades que não 

portem em si mesmas a sua legitimidade. Ela rompeu decididamente com a sua inocência 
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―In the last analysis, what is needed is not a Christianity that is more virile, or more efficacious, or 

more heroic, or more stronger; it is that we should live our Christianity with more virility, more 
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epistemológica. Esta afirmação conecta-se com Jean-Claude Petit porque também para ele, 

em qualquer situação, deve-se levar em conta a historicidade de todo pensamento87. 

Portanto, a economia do ―dado revelado‖ mantém o intellectus fidei conectado à 

inteligência geral e à experiência de Deus, a fim de tornar esta experiência compreensível e 

acessível às pessoas de boa vontade em cada geração.   

 

1.2.3 A presença divina na palavra humana 

 

O ―dado revelado‖ só encontra deciframento para a humanidade na palavra 

humana. Esta lei da epistemologia teológica mostra a importância do conceito na teologia: o 

progresso da razão no desvelamento compreensivo do mistério de Deus. Esse processo deixa 

um rastro na história que repercute o que a existência descobre progressivamente de si mesma 

na sua experiência histórica88. A teologia constroi assim a sua tradição. Mas, nem por isso, a 

sua fidelidade migra do ―dado revelado‖ para essa herança histórica. A solidariedade divina 

com a história é o dom de si mesmo através da tradição e não a posse de uma tradição muito 

religiosa, mas sem Deus. Por isso, sobre o plano teológico, o fluxo desta experiência histórica, 

tal como ela se prova e se projeta na ordem do conceito, é o que se chama os ‗sinais dos 

tempos‘. Então, a vitalidade da teologia como tradição da Igreja não está na sua lógica, mas 

na sua alma, porque a Tradição é, na fé, a presença mesma da revelação89. 

A palavra de Deus é dada à humanidade na história, mas isto não a faz 

exclusivamente histórica. Ela preserva a sua transcendência no interior das palavras. Este 

princípio ameniza as tendências absolutistas dos sistemas teológicos, porque a sua força não 

está na sua lógica, mas no seu conteúdo. A força da teologia está na consciência desta 

fragilidade radical. Recorre-se a René Rémond para reforçar esta proposição. Afirma o 

renomado historiador francês, ao apresentar ―Une école de théologie: le Saulchoir‖: ―é 

também um convite para se explorar nossas raízes, aplicando em nossa própria história o 

                                                           
87

PETIT, Jean-Claude. La comprehension de la théologie dans la théologie française au XXe siècle 

théologie qui reponde à nos necessites: la nouvelle théologie. Laval théologique et philosophique, 

Laval, v. 48, n. 3, p. 415-431, 1992. p. 417.  

 
88

CHENU, Marie-Dominique et al. Une école de théologie..., p. 78.  

 
89

Ibid., p. 142.  

 



  

43 
 

método que o Pe. Chenu prescreveu e praticou‖90. É o vìnculo entre história e ―dado 

revelado‖, que dá o tom da originalidade chenuana e é por aì, pensa-se, que se pode ver 

melhor a solidariedade de Deus com a história, sem entregar-se totalmente a ela. O Deus 

histórico excede a história.  

Giuseppe Alberigo raciocina semelhantemente. A teologia chenuana, diz ele, de 

um lado, denuncia o aspecto temeroso e estéril de uma teologia concebida como um edifício 

conceitual superposto à realidade, de uma teologia que se alimenta em catálogos de 

proposições do tipo ‗Denzinger‘91. E, de outro lado, é uma teologia vocacionada a encarnar 

sempre de novo a história do Cristo e o Cristo da história. Nesse sentido, a teologia deve 

nutrir-se da matéria viva, copiosa, da Revelação que está sempre em movimento e que anima 

a história92.  

A relação nova que o intellectus fidei estabelece com a Tradição implica que ele 

não faz mais teologia para confirmar o que está dado na Tradição, porque hoje, sabe-se 

melhor, este procedimento aproxima o labor teológico das ideologias de dominação.  Fazer 

teologia é antes, a leitura atual da Escritura que conduz a uma reinterpretação dos enunciados 

dogmáticos, levando em conta a situação na qual o dogma foi formulado93. Charles Péguy, 

mesmo que em contexto diferente, ajuda a explicitar isto. Para ele, a verdadeira mudança é 

um chamado de uma tradição menos perfeita à mais perfeita tradição
94

. Este retorno às fontes 

é uma retomada de documentos históricos na dinâmica atual da fé, porque os eventos e as 

palavras da Escritura, os ritos da liturgia, os credos e decretos dos concílios, o ensino dos 

Pais, Doutores e grandes mestres espirituais - todos esses elementos da tradição - são fontes, 

na medida em que são canais de uma incomparável Fonte que é o Mistério de Cristo.  

Como o afirma Marcelino D‘Ambrosio, o fim último da renovação não é um 

entendimento histórico mais acurado das origens cristãs, mas a recentralização na pessoa de 
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 ―[...] c‘est en outre une invitation à explorer nos racines, à appliquer à notre propre histoire la 
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Cristo e no seu mistério pascal
95

. O retorno às fontes ajuda a ver, na diversidade e 

especificidade concreta, aquele Espírito que foi a sua inspiração comum e a sua fonte. Esta 

compreensão liberta o intellectus fidei da timidez repetitiva da teologia e projeta-o à audácia 

da criação em substituição à repetição. Nesse contexto, pode-se ousar redefinir a teologia 

como uma hermenêutica atualizante da Palavra de Deus96. Parece que este lugar do fazer 

teológico é a possibilidade de superação das distâncias entre os segmentos religiosos em 

geral, porque Cristo convergiria em Si todas as distâncias e diferenças em sua unidade 

fundamental. A superação de modelos teológicos absolutos no cristianismo traz consigo a 

semente da fraternidade universal, na qual, mantendo as identidades irredutíveis, cada 

expressão religiosa acrescenta a sua própria riqueza no universo religioso. Como isto soa 

perigoso às mentes mais rígidas, convém se perguntar se a opção seria realmente o risco da 

interpretação, como defende a teologia hermenêutica, ou a segurança do dogmatismo, como 

defende certa teologia clássica. 

 

1.3 Dogmatismo ou hermenêutica? 

 

Roma reage negativamente a ―Uma escola de teologia‖. Em fevereiro de 1938, 

Marie-Dominique Chenu foi convocado a Roma para assinar dez teses contra o método 

histórico e reafirmar o Tomismo
97

. Em 1942, o livro é colocado no Index Librorum 

Prohibitorum e Marie-Dominique Chenu é condenado, sacado da reitoria do Saulchoir e da 

direção da Revue des sciences philosophiques et théologiques, além de perder a sua titulação 

doutoral
98

. Claude Geffré, ainda hoje, sente-se incomodado com o ocorrido. Ele relembra a 

questão, dizendo: ―história calamitosa que, cinquenta anos após, parece-nos ainda mais 

estranha do que para aqueles que foram as primeiras testemunhas atordoadas e impotentes‖
99

. 
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A presente abordagem, porém, dar-se-á nas dez teses de 1938
100

. As quatro 

primeiras são reservadas à metafísica clássica e as seis últimas, ao tomismo. Esta questão é 

retomada neste subtópico como exemplificação da lógica tomista em contraponto à teologia 

de Marie-Dominique Chenu. Três subtópicos esclarecem a posição chenuiana: o faciamento 

das duas posições para comparar as duas ratios, a oportunidade do método histórico no 

Concílio Vaticano II e a reivindicação da teologia hermenêutica hoje. As idas e vindas da 

teologia católica, em face da modernidade, refletem um problema que perpassa o cristianismo 

em geral. As denominações cristãs hoje, na sua maioria, batem-se nessas mesmas questões. A 

diferença é que a aceitação humilde de Marie-Dominique Chenu à punição da Igreja católica 

preserva-lhe a unidade, mesmo na dificuldade. No protestantismo, esse tipo de questão quase 

sempre leva ao aparecimento de um novo segmento denominacional, que direcionará a prática 

cristã ao fator teológico que levou à ruptura. O resultado dessa redução é uma compreensão 

limitada do ―dado revelado‖.  

 

1.3.1 Faciamento das duas posições teológicas 

 

―O estatuto das disciplinas teológicas sobre o qual vivemos é aquele dos séculos 

XVI e XVII, não o das Sumas medievais‖101. Esta frase chama a atenção de Roma para ―Uma 

escola de teologia‖. Em fevereiro de 1938, Marie-Dominique Chenu foi convocado pela 

direção da Ordem Dominicana da França, para ir a Roma. Lá deveria subscrever dez 

proposições que corrigissem os desvios que supostamente apareceram no seu livro. Os nomes 

dos teólogos romanos não são citados, porque as proposições não trazem a autoria. 

Formularam dez proposições que ratificavam a exclusividade do tomismo, e a prioridade da 

metafísica na teologia católica, e classificaram o modelo histórico de relativista, devido à 

afirmação de que o intellectus fidei evolui na compreensão do ―dado revelado‖
102

.  
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As cinco proposições iniciais afirmam o caráter trans-histórico da verdade 

teológica. As proposições 1,- (―Fórmulas dogmáticas expressam uma verdade que é absoluta e 

imutável‖) -, 2, - (―Proposições confiáveis e verdadeiras, seja em filosofia ou teologia, são 

fortes e não frágeis‖), e 5, - (―Diferentes sistemas teológicos não podem ser verdadeiros ao 

mesmo tempo, na medida em que um contradiz o outro‖) -, ocupam-se de duas questões: a 

natureza metafísica da verdade e a exclusividade do tomismo no catolicismo romano. A 

proposição 3, - (―A santa tradição não cria novas verdades, pelo contrário, o depósito da 

revelação deve ser mantido de maneira decidida, como também a soma total das verdades 

divinamente reveladas, que se completou com a morte do último apóstolo‖) -,  põe em guarda 

contra a ideia de desenvolvimento do dogma. A proposição 4, - (―A teologia santa não é um 

tipo de espiritualidade que inventa ferramentas adaptadas para sua experiência religiosa, pelo 

contrário, ela é uma ciência verdadeira, louvando a Deus, cujas fundações são os artigos de fé 

e todas as verdades reveladas que a teologia subscreve, através do dom divino da fé, mesmo 

que imperfeitamente‖) -,103 desconfia da experiência religiosa de hoje para manter a de ontem. 

As cinco últimas são dedicadas ao método teológico e à canonicidade de seus comentadores 

em contraponto ao método histórico. A proposição 6, - (―Redunda em honra para a Igreja 

manter o sistema de Santo Tomas, ortodoxo no mais elevado nível, por assim dizer, isto é, em 

concordância com as verdades da fé‖) -, afirma que a ortodoxia católica é tomásica 

contrapondo-se à método histórico; a 7ª proposição, - (―É necessário representar as verdades 

teológicas através da Santa Escritura e da tradição, mas iluminar a sua natureza e razão 

interior pelos princìpios e pelos ensinos de Santo Tomas‖) -, chama a atenção para a 

exclusividade e legitimidade dos ensinos de Tomas de Aquino não importando a época. A 

proposição 8, - (―Mesmo que tenha sido um teólogo no sentido próprio do termo, Santo 

Tomas também foi um filósofo; portanto, sua filosofia, em seus insights e verdade, não 

depende de sua teologia e não proclama nada relativo, mas verdades absolutas‖) -, reivindica 

                                                                                                                                                                                     
Generis" dans les sanctions romaines de 1942: Chenu, Charlier, Draguet. Revue d'histoire 
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47 
 

a verdade absoluta para os ensinos tomásicos; a 9ª proposição, - (―Para o teólogo, é 

particularmente necessário, em seu método científico, aplicar a metafísica de Santo Tomas e 

seguir exatamente as regras da dialética‖) -, reafirma a prioridade absoluta do modelo 

metafísico tomista no labor teológico. A proposição 10, - (―Com relação a outros escritores e 

doutores reconhecidos, é para ser mantida estrita moderação no modo de falar e escrever 

sobre eles, mesmo quando alguns erros possam ser encontrados em seus trabalhos‖) -, exige 

respeito à obra dos autores antigos pelas novas gerações104. A recorrente afirmação do caráter 

absoluto da verdade e do tomismo, embora as proposições submetidas a Marie-Dominique 

Chenu afirmem que o tomismo é tomásico, permitem ver um intellectus fidei que ignora a 

complexidade da passagem da experiência de fé da Verdade absoluta à sua redação. Daí a 

crítica à teologia chenuana. Neste prisma, a Verdade absoluta da experiência é fixada no texto 

no momento de sua codificação. Para isso, é preciso desconsiderar os limites da linguagem e a 

historicidade da razão. Isto só é possível pela invocação de uma ideia de inspiração, segundo a 

qual a historicidade do intellectus fidei é suspensa e as proposições são dádivas divinas que 

caem do céu.  

Claude Geffré posiciona a teologia hermenêutica em tensão com o tomismo. Para 

ele, a teologia escolástica permanece prisioneira da lógica racionalista, porque pretendia 

edificar um sistema onde a autoridade do magistério reveste-se de um poder praticamente 

maior do que a da própria Escritura
105

.  A superação desse limite epistemológico da teologia 

dar-se-ia pelo reconhecimento de que a teologia é precedida, portanto, por uma verdade que 

ele conhece por testemunho, ex auditu e não por racionalizações lógicas
106

. Estas por mais 

importantes que sejam não devem levar o teólogo a esquecer de que a teologia deve se 

ressentir desta passividade primeira
107

. A resposta à pergunta do dogmatismo ou da 
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 ―6. Gloriosum est Ecclesiam habere systema S. Thomae tanquam valde orthodoxum, i.e. veritatibus 

Fidei valde conforme. 7. Necesse est veritates theologicas per S. Scripturam et Traditionem 

demonstrare, necnon earum naturam et intimam rationem principiis et doctrina S. Thomae illustrare. 8. 

S. Thomas, etsi proprie theologus, proprie etiam philosophus fuit; proinde, philosophia eius in sua 

intelligibilitate et veritate non pendet ab eius theologia, nec enunciate veritates mere relativas sed 

absolutas. 9. Theologo in processu scientifico suo valde necessarium est metaphysicam S. Thomae 

adhibere et ad regulas dialecticae diligenter attendere. 10. De aliis scriptoribus et doctoribus probatis 

servandum est moderamen reverentiale in modo loquendi et scribendi, etianmsi in quibusdam 

defectuosi inveniatur‖. GUELLUY, Robert. Les antécédents de l'encyclique "Humani Generis" dans 

les sanctions romaines de 1942..., p. 462. Tradução nossa. 
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hermenêutica depende em parte, do lugar teológico de quem faz a pergunta e da disposição 

mental para suspender o julgamento rápido e deixar as dúvidas impregnarem as certezas.  

 

1.3.2 A oportunidade do método histórico 

 

Marie-Dominique Chenu não participa do Concílio Vaticano II como perito, mas 

como conselheiro particular do bispo Claude Rolland de Antsirabe, Madagascar. A sua 

influência é reconhecida na Gaudium et spes, especialmente, no tema da unidade da Criação e 

Redenção e o significado salvífico do trabalho e na  soteriologia e antropologia cristã. Além 

disso, a sua participação pode ser percebida em seções da Constituição Pastoral sobre a Igreja 

no Mundo Moderno e o Decreto sobre os leigos
108

. Para Marie-Dominique Chenu, esta 

reviravolta metodológica da teologia católica é vital para o futuro da fé cristã, porque vai de 

encontro ao Vaticano I, envolvido em um deísmo autoritário e atemporal, enquanto o 

Vaticano II integra expressamente o mundo e sua história na construção do Reino
109

. 

Até o Concílio Vaticano II, prevalece no catolicismo a noção de que Deus revela 

um conjunto de verdades registradas, sem erro, pelos hagiógrafos.  Esta lógica decorre do 

silogismo da inerrância de que Deus é a suprema verdade; Deus é o autor das Sagradas 

Escrituras; logo, as Sagradas Escrituras não têm erros110. A Constituição Dogmática Dei 

Verbum rompe com este silogismo e traz a  noção de verdade relacional para a Doutrina da 

Revelação da teologia católica. A ruptura ocorre porque se percebe que o silogismo resulta da 

aplicação indevida da concepção cientifizante de verdade e de erro nos textos bíblicos. A 

partir daí, passa-se a admitir que a Revelação não seja prioritariamente um conteúdo de 

verdades fáticas sobre Deus e o ser humano, mas a autocomunicação do próprio Deus aos 

homens. O artigo 2º da Dei Verbum leciona: ―a verdade profunda tanto a respeito de Deus 

como a respeito da salvação dos homens manifesta-se-nos, por esta revelação, em Cristo, que 
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é, simultaneamente, o mediador e a plenitude de toda a revelação‖111. Isto significa que as 

Escrituras têm dois níveis: o material – o texto – e o formal – aquele para o qual o texto 

aponta. Com isso, o concílio recupera a noção de verdade pessoal do Novo Testamento: Jesus 

Cristo. Isto liberta o intellectus fidei do excesso de racionalismo, recupera-se a noção de 

verdade pessoal do profetismo judaico e repõe a dialética espiritual do espírito humano com o 

Espírito de Deus na dinâmica da fé, do amor e da esperança. 

 

1.3.3 A reivindicação da teologia hermenêutica hoje 

 

O conflito de Marie-Dominique Chenu com Roma ajuda-nos a entender o porquê 

de a experiência de Deus preceder a sua nomeação e o motivo pelo qual esta questão é 

reiteradamente invertida na história da teologia ocidental. Trata-se de um conflito instaurado 

no âmbito da liberdade pessoal e do poder. De um lado, é-se desafiado a entrar na posse da 

liberdade a que se tem direito como filho de Deus e, de outro, a defender a estrutura 

eclesiástica. Qual é o limite da liberdade que se tem em Cristo e a autoridade eclesiástica? O 

limite da liberdade é o amor. Quem ama a Deus não se contenta com substitutos. Movido por 

este impulso, se quer cada vez mais experimentar e exprimir o mistério de uma relação que 

desloca a atenção para uma realidade indisponível aos sentidos. Suspeita-se então que o 

segredo desta relação é a epifania, porque Deus não é alguém para ser indicado como se faz 

com os objetos, mas para ser percebido no próprio ser humano como a sua virtualidade.  

Experimentar a Deus é carregar em si o signo do excesso humano como 

testemunho amigável de uma realidade posta no intelecto, mas que os sentidos ousam captar 

na luz de seu rosto. O limite da autoridade também é o amor. Sendo este o caso, a primazia da 

experiência sobre a nomeação não retira a autoridade eclesiástica que se mantém no padrão 

administrativo fornecido por Jesus, isto é, de servir à comunidade ao invés de servir-se dela.  

Talvez a maior exigência para o serviço à comunidade de fé é que quem deseja ser o primeiro, 

seja o último. Do contrário, pode ser que a igreja de Deus, em Jesus Cristo, negue a sua 

manifestação aos seus filhos e exija que a experiência de Deus só se dê segundo as suas 

diretrizes. Uma experiência de Deus definida antecipadamente limita a ação divina e pode ser 

que, desde então, Deus se torne mera criação humana. Isto não significa que a fórmula seja 
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inútil, porque serve à preservação do status quo religioso e social, socorre as pessoas nas suas 

dores e angústias no plano psicológico e quiçá espiritual, mas no fundo, é um ídolo 

profundamente limitado.  

No diapasão do amor, liberdade e autoridade são qualidades a serviço do delicado 

deciframento do Deus escondido. Mas, se a autoridade torna-se autoritarismo, coloca-se em 

rota de colisão com a liberdade cristã, a qual deveria defender, já que ambas procedem do 

dom do amor, ambas têm a manifestação divina na origem. É esta manifestação em si mesma 

que entra na qualidade de verdade absoluta e da qual as Escrituras testificam. A verdade que 

permanece como a maravilha sobre todas as belezas da terra e do céu é que a infinita distância 

entre a criatura e o Criador é superada quando Deus se humaniza. O Cristo encarnado é a 

verdade sobre todas as verdades e que santifica as Escrituras. Por isso, o mistério do Deus 

escondido está aberto para que cada geração viva em Deus e descubra nele o código de seu 

próprio mistério. Deus é espírito e como tal, é percebido mais integralmente pela razão 

humana quando brota como luz na ação, na pele, na emoção, no sentimento, nos olhos e na 

palavra de seus filhos.  

A experiência de Deus como dom do Evangelho oportuniza a sistematização de sua 

presença, que por graça e por grandeza, prefere colocar-se continuamente no ocultamento. Se 

o autoritarismo é danoso à experiência de Deus, a liberdade sem autoridade também o é. A 

liberdade que se desvincula da tradição na qual Deus é experimentado pode incorrer no 

excesso de subjetivismo, em detrimento da objetividade. Este desequilíbrio pode levar ao 

louvor de um Deus criado pela fantasia religiosa. Esse Deus será tão limitado e perigoso 

quanto o Deus ídolo do autoritarismo, porque é uma projeção das carências espirituais do 

adorador. A teologia como ciência da fé deve nomear, dentro dos limites históricos de cada 

época, a automanifestação do Deus em Jesus Cristo e a sua presença graciosamente disponível 

a cada geração.  

É a experiência de Deus que é o absoluto da razão teológica e não os sistemas 

teológicos que são construídos no seu nome. O primado de Deus decorre de seu direito 

intransferível de Criador e de Salvador da humanidade. Na economia da salvação, Deus e o 

ser humano se encontram na liberdade do amor que paira sobre qualquer palavra, porque é na 

contemplação do mistério que o ser humano percebe o mais de sua própria vida: o quão 

divino ele é, mesmo na contradição da morte e na insuperável distância, a fé, na inspiração do 

Cristo, ousa estender a ponte sobre o abismo.  
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Porém, isto não é contraditório? A contemplação do mistério em ato já não está 

sob a regência da razão? Ela já não condicionaria o conteúdo da experiência? Para isto ser 

evitado, seria necessária uma experiência na qual a ausência das palavras não impeça a sua 

ocorrência. Parece que nesse caso, se está na dimensão da iluminação, que é a condição na 

qual Deus está dado ao espírito humano e o espírito humano está abandonado a Deus no 

vínculo da fé, da esperança e do amor. A experiência de Deus que se interpreta estaria 

fundamentada nessa condição primeira e essencial. Poder-se-ia chamá-la de macroexperiência 

divina de onde emergem as experiências pontuais: as microexperiências de Deus. Então, 

mesmo que esteja tudo quieto e nada de novo pareça estar acontecendo, mesmo que se esteja 

brincando ou dormindo, eis que a macroexperiêriência de Deus garante que Deus está lá no 

fundo. Desse lugar especial no intellectus fidei, Deus exerce o seu dom mais decisivo à vida 

humana: dar-se aos seus filhos como a condição de possibilidade da vida e da não vida. O 

Tudo que quase se esvai no nada do intellectus frágil.  

 

1.4 Conclusão do capítulo 

 

Face à hipótese da pesquisa – o que o intellectus fidei apreende e registra da 

experiência de Deus deve ser elevado ao status de absoluto ou é a experiência de Deus que é o 

absoluto da razão teológica? – este capìtulo ajuda a ver que o ―dado revelado‖ deve ter o 

primado na teologia. Isto não nega a importância da tradição cristã, mas reconhece que Deus 

só continua sendo o Deus da fé se a sua ação não é bloqueada pela inflação dogmatista.  

Quando o Deus trinitário se manifesta ao intelecto, a inteligência humana recebe a 

fé, dádiva divina, que desde então, é a luz da inteligência, porém, os sentidos não a detectam. 

Pela fé, a inteligência iluminada passa a ver o invisível e habilita-se a fazer o impossível, 

porque ultrapassa os limites definidos pelos sentidos. Essa luz da inteligência pode ser 

chamada de ―dado revelado‖ porque é o Cristo ressuscitado ofertado à experiência do 

intellectus fidei. Por ser a experiência espiritual de uma pessoa, o Cristo vivo, o ―dado 

revelado‖ não é experimental, é experienciável. O intelecto percebe-o de fato, mas não como 

se estivesse submetido a uma forma, como se fosse o outro do ser humano; percebe-o sem 

forma, sem cheiro e sem cor. Percebe-o como luz, como vida, como amor, como escatologia 

de si mesmo, como o vir-a-ser da própria inteligência.  

O ―dado revelado‖ vive na subjetividade cristã como a Verdade, mas só pode ser 

apreendido pelo intellectus fidei como a verdade em movimento porque acontece na relação. 
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Deus não é um feixe de proposições, se o fosse, quão minúsculo seria e que impotência 

acompanharia um deus prisioneiro dos verbos e das preposições? Porém, se o Deus 

ontoteológico fica para traz, inaugura-se a circularidade hermenêutica que apreende e registra 

a experiência de Deus. O credo ut intelligam torna-se intellige ut credas em um movimento 

espiral sempre ascendente. A presença da Verdade na ratio fidei implica que as proposições 

preservam em seu interior, as virtudes divinas que abençoam. Por isso, não é necessário 

declarar a virtuosidade do evangelho por imposição, porque onde Deus é invocado, ali Deus 

está. Isso é verdadeiro tanto na exposição oral quanto na produção escrita. 

Intellectus fidei e ratio fidei formam a arché estruturante do discurso teológico. 

Esta junção é a virtude e a fraqueza da teologia porque traduz o encontro do mistério da 

existência com o único que pode reconhecê-lo, o ser humano. O dom da teologia é o ―dado 

revelado‖, mas por sua especialidade, o ―dado revelado‖ não pode ser apreendido de uma vez 

por todas pela ratio. Mas mesmo assim, a teologia é a testemunha qualificada do ―dado 

revelado‖, porque na fragilidade de suas proposições está a vida do Deus eterno. Por isso, a 

fraqueza da teologia torna-se a sua força. Mas, Deus não se restringe a ela e aos sistemas 

teológicos, porque quando a teologia cai na conta de seus limites, percebe a sua natureza 

escatológica. Esta consciência liberta a ratio fidei do fixismo teológico e põe os teólogos em 

guarda contra aquela fé que seja somente adesão formal às proposições religiosas.  

A história é uma categoria teológica: o ser humano conhece a Deus nos limites de 

sua existência. Isto põe a teologia e o próprio intellectus fidei sob a influência das variáveis do 

tempo e do espaço. Nessas circunstâncias, Deus é sempre o mesmo, porém a teologia e os 

sistemas teológicos sofrem variação. Esta relatividade é intrínseca à teologia e não ameaça em 

nada a glória de Deus que por ela passa. Na verdade, a relatividade teológica é a oportunidade 

de Deus ser reconfigurado na e pela experiência de cada geração. Nesse caso, a relatividade 

da teologia é a sua própria glória, porque ela não se fecha sobre si mesma, mas permanece 

aberta ao Deus que vem. A limitação da teologia abre espaço no cristianismo para Deus ser 

Deus outra vez. A lógica pretérita da verdade é invertida; torna-se a lógica da esperança e do 

inédito que procede do futuro. Pode-se dizer então que a teologia é trans-histórica na origem e 

histórica na apreensão. Isto permite compreender sua natureza teândrica, isto é, ela acontece 

em solidariedade com a história: une passado, presente e futuro em uma unidade substancial 

e, desde então, a tradição não é uma imposição autoritária do passado sobre o presente. Ela é, 

através da fé, a presença da própria revelação. Pode-se dizer então que o transcendente é 

histórico e que o histórico é transcendente. 
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Qual a relação destas afirmações com o objetivo geral da pesquisa? Parece correto 

afirmar, segundo os argumentos postos, que a liberdade de Deus perante os sistemas 

teológicos é taxativamente reivindicada. Se isto ocorre em relação a Deus, é porque a 

inteligência humana alcançou uma adequada compreensão de si mesma e quando o intellectus 

fidei se percebe na sua grandeza e falibilidade, coloca-se no lugar adequado para avançar em 

potência e glória, porque está livre para ser ele mesmo: o locus da Presença Divina que é o 

único lugar onde Deus pode estar e ser reconhecido como a Verdade e a vida do universo.  O 

―dado revelado‖ garante a alteridade divina em face da teologia e a teologia tem no ―dado 

revelado‖ a sua glória e o seu freio. O exame da interioridade do intellectus fidei responde em 

parte ao dilema teológico: dogmatismo ou hermenêutica? Agora, segue-se para a 

Ressurreição, questionando-se sobre o seu papel na experiência e nomeação de Deus no 

cristianismo e no diálogo com outras religiões, para ampliar a sustentação da tese.  
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2 

 

INTELLECTUS FIDEI GEFFRIANO NA ATRAÇÃO DA 

RESSURREIÇÃO 
 

 
No capítulo anterior, focalizou-se a interioridade do intellectus fidei à luz do 

―dado revelado‖. Mas, o exame restringiu-se à esfera ad intra da inteligência teológica 

geffriana. Por isso, é preciso avançar para a sua dimensão ad extra. Neste movimento para 

fora, o intellectus fidei se vê diante de inúmeras possibilidades. Porém, o exame das fontes 

primárias da pesquisa permite afirmar que a Ressurreição é o evento privilegiado do 

intellectus fidei de Claude Geffré. Em Un nouvel âge de la théologie, ele a considera das 

página 83 à 140
112

; em Le Christianisme au risque de l’interprétation, a Ressurreição aparece 

na segunda parte da obra (p. 107-208). Em Croire et interpreter e De Babel à Pentecôte, a 

Ressurreição completa-se no Cristo como Universal Concreto
113

, como lugar teológico do 

diálogo interreligioso. No exame da Ressurreição, pesquisa-se a influência que ela exerce 

sobre Claude Geffré. Portanto, não se examina a Ressurreição em si, mas como Claude Geffré 

a percebe. Isto é importante, porque conserva o foco no objeto da pesquisa: o intellectus fidei 

geffriano. Porém, como o movimento ad extra é relacional, isto acaba por exigir que, em 

algumas situações, ele apareça como fundo e a Ressurreição como figura, mas mesmo quando 

isso ocorre, o conteúdo está sob a influência do ponto de vista de Claude Geffré. Não se quer 

deixar dúvida sobre isso, para que não pareça que o objeto de pesquisa é deslocado. 

O objetivo deste capítulo é compreender os dados da fé cristã como verdades 

situadas no tempo e no espaço e, por isso, são construções parciais da experiência e nomeação 

de Deus. Esta base teológica ajuda a entender que as nomeações tradicionais de Deus não têm 

a pretensão de fixar uma verdade, mas testemunhar do Cristo, que é a suprema verdade. Isto 
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ajuda no estabelecimento da justiça e da paz no mundo, porque as pessoas se tornam mais 

leves quando se descobrem no caminho da verdade e não na ilusão de sua posse.  

O capítulo está dividido em três partes: a Ressurreição como evento fundador da 

fé cristã, a Ressurreição como evento escatológico e o Cristo como Universal Concreto. Nos 

três, busca-se superar a separação entre o fato e o sentido realizado pelo excesso objetivante 

da teologia clássica e pela entrega à subjetividade da teologia bultmanniana. A Ressurreição é 

o fato que excede as proposições, mas também é experiência subjetiva que desemboca em 

afirmações propositivas sobre Deus. Contudo, a Verdade Divina conserva para si mesma o 

mais do mistério divino e desta maneira sempre será tabu para a razão.  

Este capítulo amplia o anterior. Se naquele o exame do objeto da pesquisa é feito 

no interior da razão, neste o foco desloca-se para o exterior, mas preserva a mesma indagação: 

o que o intellectus fidei experimenta e registra da experiência de Deus deve ser elevado ao 

status de absoluto ou é a experiência de Deus que é o absoluto da razão teológica? Como já se 

viu, no que concerne à interioridade cristã, parece que a resposta é afirmativa. Mas, será que 

também o é quando se volta para os eventos fundadores da fé cristã? Se o for, a Ressurreição 

também afirma o primado da liberdade divina sobre as proposições teológicas e se constitui 

na base do diálogo interreligioso, porque os sistemas teológicos são deslocados de sua 

pretensão de verdade absoluta. Quando a razão humana é mais humilde face aos dados de sua 

fé, ela se distancia da hostilidade a outras religiões porque, mais convicta de seus limites e 

possibilidades, está disponível ao diálogo.   

 

2.1 A Ressurreição como evento fundador da fé cristã  

 

O estatuto epistemológico original do testemunho da Ressurreição apoia-se no 

sentido jurídico e no sentido ético da palavra testemunho (). No primeiro caso, é 

testemunha quem vê e/ou ouve alguma coisa. No segundo, é-se porta voz de uma opinião 

pessoal ou de verdades das quais se está convencido. Se no sentido jurídico, o testemunho se 

baseia em evidências exteriores, no ético, nas interiores. Na ordem do saber teórico, o 

testemunho é frágil e só pode ser tido como provável. Na ordem prática, corresponde aos fins 

necessários do agir humano. Isto evita que ele seja remetido à arbitrariedade de uma 

subjetividade, porque está na regência da normatividade das verdades práticas que o vinculam 

ao mundo objetivo. Se esta estrutura do testemunho é levada para a Ressurreição, ver-se-á que 

conserva a sua dimensão jurídica e ética. Isto significa que, mesmo as testemunhas 
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privilegiadas da Ressurreição, que viram o Cristo ressuscitado, não pararam aí, mas 

experimentaram as virtudes da Ressurreição pela fé.  

Neste tópico, examinam-se dois aspectos da Ressurreição: evento e experiência de 

fé simultaneamente, porque ambos formam uma unidade substantiva. Como mostra o estudo 

do vocabulário do Novo Testamento, na linguagem cristã, os dois sentidos da palavra 

testemunho estão associados de maneira inviolável
114

. No Evangelho de Lucas, volta-se para a 

Ressurreição como evento-palavra e no Evangelho de João, como evento-fé. Já em Paulo, a 

atenção recai no sentido da experiência de Deus enquanto que a letra fica no plano secundário 

(2 Coríntios 3,3). Pretende-se apontar que o testemunho nunca será a expressão de um 

conhecimento experimental, porque é a expressão pública de um saber interior irrecusável. 

Mas, também não é exclusivamente subjetivo porque celebra uma ordem objetiva da verdade: 

o Cristo vivo.  

 

2.1.1 S. Lucas: a Ressurreição como evento-palavra  

 

As palavras são coisas. É o que sugere Lucas 2,15: ―e a sua mãe guardava todos 

esses acontecimentos em seu coração‖. Parece adequado dizer que Lucas recupera o sentido 

da palavra hebraica dabar que significa tanto o evento quanto a palavra que o enuncia. Trata-

se da junção inseparável evento-palavra ou palavra-evento.  Ela não se reduz a um conjunto 

de sons articulados; ela é a própria realidade que designa. Embora invisível, a palavra é uma 

coisa real; é semelhante ao ar que se respira. Está ali, porém escapa das mãos. A modernidade 

técnico-científica distancia-se muito desta concepção, seja porque a palavra está 

irremediavelmente dessacralizada ou porque a metafísica já não ocupa a posição de outrora. 

Mas, ainda hoje, a palavra faz abrir horizontes que só passam a existir quando ela é 

pronunciada. Portanto, há algo na palavra que permanece, mesmo com a sua dessacralização. 

A necessária redução da inflação metafísica da palavra não a torna mero som oco. Parece que, 

no que concerne à teologia hermenêutica, a resposta para isso está na presença de Deus no ser 

humano. É do próprio interior humano, na face do Mistério, que brota o que estava oculto. 

Desse lugar, a teologia hermenêutica solta a seiva viva que cria e recria pontes sobre o nada.  

São Lucas, seguindo a corrente factual da tradição cristã, enfatiza a Ressurreição 

como evento-palavra, isto é, um acontecimento que tem o Ressuscitado como o inusitado e 

que, por isso, leva as pessoas a falarem dele. Porém, embora evento real, a Ressurreição não 
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se esgota na evocação de sua ocorrência factual porque isto a reduziria a um fato do passado, 

que só existiria nas lembranças dos seus evocadores. Na verdade, do ponto de vista histórico, 

a Ressurreição é o desfecho da vida do jovem Jesus de Nazaré, mas ela não se limita a este 

nível de compreensão. No próprio Lucas, ela atravessa essa compreensão fática, porque 

―conhecer‖ a Ressurreição é identificar, e, portanto, interpretar na fé este evento como o 

evento salvador por excelência
115

. Ainda que a Ressurreição alcance o seu sentido pleno na fé, 

o ―mais‖ da Ressurreição só é possìvel pelo seu ―menos‖, isto é, a historicidade da 

Ressurreição. Por isso, Claude Geffré afirma que o conhecimento cristão da Ressurreição será 

sempre um conhecimento apostólico, porque repousa na credibilidade de seu testemunho 

ocular e na experiência da Ressurreição como vida de Deus nos apóstolos
116

. Por isso, a 

compreensão teológica da Ressurreição só está completa quando vista como fato histórico e 

como dom da vida divina aos que creem.  

Porém, sob a influência do historicismo e da razão científico-técnica, a teologia 

dogmatista e a teologia liberal passaram a considerar que a verdade está na assimilação 

descritiva e nas variáveis que cercam o fato. Isto acaba por criar a convicção de que a busca 

da verdade é sempre um movimento para trás. Esse movimento arqueológico da teologia em 

relação à Ressurreição pretendia significar que o que dela se pode saber encerra-se na sua 

facticidade. Claude Geffré protesta contra a redução da Ressurreição ao fato bruto, porque no 

Novo Testamento ela é mais do que a sua facticidade. Segundo o teólogo: ―o estudo dos 

textos sugere que a dimensão empírica do evento do qual se testemunha é apenas um 

componente de um evento que transcende a ordem dos eventos históricos ordinários‖
117

. O 

excesso de sentido que fica subtendido no texto geffriano é que a Ressurreição de Cristo é 

outra coisa que um fato bruto. É um evento interpretado que só se pode alcançar a partir da 

linguagem própria da fé pascal
118

. Este mesmo componente perpassa o pensamento joanino. 

Porém, diferentemente de Lucas, que se volta para o aspecto descritivo da Ressurreição, João 
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enfatiza mais a sua espiritualidade. Porém, assim como em Lucas, a historicidade se completa 

na espiritualidade; em João a espiritualidade busca a historicidade. 

Joseph Doré considera que a redescoberta da Ressurreição na cristologia hoje 

deve conservar a necessária imbricação entre o fato e o sentido.  Afirma o autor: ―porém, não 

basta colocar o fato como condição prévia da fé no discurso. Ainda é preciso mostrar que a fé 

é fato constitutivo do discurso teológico como tal‖
119

. A singularidade ontológica de Jesus e a 

história se interseccionam exatamente neste ponto. Porém, não é o conhecimento histórico 

que funda a interpretação dogmática, ao contrário, a Ressurreição fornece a chave 

hermenêutica do Jesus da história
120

. Trata-se de um deslocamento operado no interior da 

cristologia: da encarnação para o mistério pascal. Nesta nova região, o trabalho teológico deve 

reconciliar o Jesus da história e o Cristo da fé para manter a identidade específica dos dois
121

. 

Sob inspiração rahneriana, Walter Kasper afirma decisivamente esta vinculação: ―a mediação 

salvífica absoluta de Jesus Cristo corresponde em última análise exatamente a este significado 

único e insuperável de Jesus de Nazaré, no qual o próprio Deus apareceu entre nós‖
122

.   

Em 1951, por ocasião do décimo quinto centenário de Calcedônia, aparece na 

cristologia contemporânea a tendência de querer barrar tanto o excesso de uma concepção 

subjetivista da Ressurreição quanto o exagero da abordagem objetiva
123

. Para isto, a pesquisa 

exige uma retomada da Ressurreição que conserve unidos a sua facticidade e o seu sentido 

para a fé. Está aí a possibilidade da libertação da inteligência teológica de duas forças 

poderosas que limitam a razão e a fé simultaneamente. A razão se acanha diante de verdades 

que supostamente dizem tudo sobre a Ressurreição e, por isso, a repetição é o caminho natural 

para o exercício teológico. A fé se enfraquece no exagero subjetivo, porque se afasta do 
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evento que lhe deu origem. Agora, com a reaproximação na Ressurreição do seu significado 

como fato histórico e do seu significado para a fé, abre-se um horizonte novo para a teologia: 

o da criatividade face às exigências concretas da história.  

 

2.1.2 S. João: a Ressurreição como revelação do Evento-Cristo total 

 

O Evangelho de São João é construìdo sob uma intenção clara: ―Jesus operou ante 

os olhos dos discípulos muitos sinais que não estão consignados neste livro. Estes, porém, 

foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, 

tenhais vida em seu nome‖ (João 20,30-31). A intenção salvífica do Evangelho apoia-se no 

seu testemunho: ―É este discìpulo que testemunhou essas coisas e as escreveu, e nós sabemos 

que o seu testemunho é conforme a verdade‖ (João 21,24). O testemunho do Ressuscitado em 

João preserva o sentido da linguagem judiciária, ou seja, a pessoa testemunha o que viu e o 

que ouviu, e nisto está o seu valor jurídico. Porém, a Ressurreição leva João a ultrapassar o 

limite da linguagem jurídica e a inaugurar a dimensão do conhecimento que só ocorre através 

da fé. Isto significa que a Ressurreição é evento histórico, mas, sobretudo, é evento de 

salvação, porque a teologia joanina não procura credenciar a fé no Mistério do Verbo 

Encarnado sobre o testemunho histórico, ela está ansiosa, antes de tudo, em mostrar que a fé 

só encontra fundamento próprio na revelação do Pai
124

. Ou ainda, como diz o apóstolo João: 

―bem-aventurados os que não viram e, contudo, creram‖ (João 20,29). Neste ponto, visualiza-

se o dado de fé da Ressurreição de modo ainda mais contundente porque, na medida em que, 

cronologicamente, a Ressurreição factual adormece no passado, a Ressurreição como dom do 

Ressuscitado segue salvando no presente, porém, sem jamais desvencilhar-se do mistério do 

túmulo vazio. O fato e o sentido são elementos complementares e, por isso, indispensáveis um 

ao outro.  

Porém, a relação ―fato e fé‖ tende ao enfraquecimento, na medida em que o tempo 

passa. As memórias do fato cristão conservadas no culto e na tradição das igrejas são formas 

de preservação da inviolável junção entre o fato e o sentido. Mas, o sentido salvador da 

Ressurreição é mantido em primeiro plano pelo empenho trinitário na salvação do mundo. É 

Deus mesmo quem honra o vínculo entre o fato e o sentido da Ressurreição, na medida em 

que não deixa o fato reduzir-se a uma memória do passado das igrejas, mas faz dessa memória 

o lugar privilegiado para continuar salvando hoje. Como o diz Fréderic Godet, no calor da 
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querela liberal: ―Ele [João] não é um filósofo, mas uma testemunha; sua obra de historiador 

faz parte de seu ministério apostólico. Em todos os tempos, aqueles que não terão visto, 

poderão, por seu testemunho, chegar à mesma fé e à mesma vida que ele‖
125

. Daí a 

originalidade de S. João, cujo texto progride para o nascimento de uma fé que não decorre do 

―ver para crer‖ de Tomé, mas daqueles que têm a fé bem aventurada: aquela que crê sem ver. 

Esta perspectiva do Evangelho de João aparece também em Giorgio Zenini: ―a fé progride de 

uma cena à outra e põe em evidência a relação entre o ‗ver‘ e o ‗crer‘: ‗o capìtulo progride em 

um movimento contínuo para a proclamação final, Bem aventurados aqueles que, sem ver, 

creram‖
126

.  

Porém, o fato da Ressurreição põe o princípio de que o conhecimento cristão da 

Ressurreição será sempre um conhecimento apostólico ‗sobre o fundamento dos apóstolos‘ 

(Efésios 2, 20), isto é, uma participação no conhecimento dos apóstolos
127

. Esta é a base 

factual ou testemunhal. Mas, o conhecimento cognitivo da Ressurreição é impotente para a 

salvação, porque conhecer a Ressurreição é participar de sua vida mediante a fé. Isto significa 

que, em João, o fato e o sentido da Ressurreição estão ligados de tal maneira que um não 

existe sem o outro. Por isso, nem as declarações autoritárias sobre a Ressurreição, nem a sua 

afirmação exclusiva na subjetividade cristã expressam a totalidade de seu sentido. Trata-se de 

manter a exata medida das duas coisas. Porém, a fé como dom divino tem a primazia sobre a 

nomeação, porque esta pressupõe a fé na sua base.  

 

2.1.3 S. Paulo: a Ressurreição como evento trans-histórico 

 

O Evangelho é proposto à fé em primeiro lugar. Este é o princípio teológico do 

apóstolo Paulo: a fé sempre se antecipa à razão no caminho da salvação. A estilística literária 

da Ressurreição é variada. Passa pela confissão de fé, pelas histórias poéticas, pelas narrações, 
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pelos testemunhos, pelas liturgias e pelas interpretações teológicas
128

. Porém, esta variedade 

ajuda a firmar o caráter não-biográfico da Ressurreição. As suas nomeações não estão a 

serviço da precisão de dados informativos, mas devem revelar o próprio Cristo ao espírito 

humano. Recorre-se a Claude Geffré: ―as aparições são a expressão de uma experiência 

pessoal imediata e de uma reinterpretação crente dessa experiência‖
129

. Enquanto Lucas e 

João usam o estilo narrativo, Paulo prefere o testemunhal, mesmo assim os dois estilos são 

equivalentes, porque em ambos se busca a adesão do ouvinte ao Evangelho. A testemunha 

está sempre implicada em sua narrativa e um destinatário é sempre visado: aquele no qual se 

pode despertar a fé
130

. Esta constatação ajuda a lembrar que, sob a roupagem descritiva e 

testemunhal, o Evangelho é proposto à razão para o ouvinte dispor-se à experiência da fé. Ele 

jamais é apresentado exclusivamente à razão. Ouça-se a Claude Geffré: 

 

esses não são enunciados constatativos, mas enunciados performativos. E 

quando se trata de breves confissões de fé primitivas: ―É verdade! O Senhor 

ressuscitou‖ (Lc 24, 34), ―elas anunciam a fé antes que a enunciam‖. Elas 

não se dão como descritivas. Elas não fornecem informações. Elas medeiam 

uma adesão a Deus e a Jesus Cristo
131

. 

 
 

Porém, S. Paulo não se desloca por inteiro para a experiência subjetiva da 

Ressurreição, a fé que comunica está diretamente ordenada à tradição cristã que recebeu. Em 

1 Coríntios 15, 3-5, se lê: ―eu vos transmiti, em primeiro lugar, o que eu mesmo recebera: 

Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao 

terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, depois aos Doze‖. Mas 

semelhantemente, Jesus apareceu para quinhentas pessoas da comunidade primitiva e também 

ao próprio Paulo. Portanto, a mensagem paulina do Evangelho está ordenada à experiência do 
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Cristo como salvador e não como um fim, onde a razão seria a instância derradeira. É à luz da 

facticidade do Cristo, que Paulo constroi a teologia da Ressurreição que gradativamente se 

configura no Evento Jesus Cristo. Afirma o apóstolo :―Cristo ressuscitou dos mortos, 

primícias dos que morreram‖ (1 Coríntios 15,20).  

Ben Witherington III, concluindo o ensaio em honra a Jack Dean Kingsbury, dá a 

sua contribuição a esta questão, dizendo: ―a fides quaerens intellectum é, talvez, não o modelo 

ruim de perseguir e entender esta questão das reivindicações dos nomes de Jesus, porque 

sabemos muito bem que não há tal coisa como pura objetividade em tais matérias‖
132

. 

Semelhantemente, James Dunn afirma o laço entre a Ressurreição como fato, isto é, que Jesus 

Cristo realmente saiu de dentro da morte por obra do Pai e quem vive no Pai participa da 

mesma virtude. Sem a ressurreição, a cruz seria um motivo para desespero. Sem a cruz, a 

ressurreição seria uma fuga da realidade
133

. Cruz e Ressurreição completam o sentido humano 

e divino do Evangelho. Mas, se não há dúvida para a história da cruz; na tradição cristã, a 

ressurreição segue a mesma trilha. Não há dúvida então da centralidade da ressurreição de 

Jesus para Paulo, isto é, a ressurreição de Jesus como ato de Deus
134

. A reflexão teológica de 

Paulo sobre este assunto põe a ressurreição do crucificado como um fato dado à fé e 1 

Corintios 15 reflete isto claramente
135

.  

A cruz sem a Ressurreição seria  uma tragédia, porque seria a coroação da 

injustiça sobre a justiça, mas a cruz revogada pela Ressurreição é o sinal dado a todos os 

homens de que a permanência na justiça tem sentido, mesmo quando se sofre a injustiça. O 

mistério pascal, guardado pela tradição proto-cristã (1 Coríntios 15,4) e ao qual o apóstolo 

Paulo vincula-se, é o centro de gravidade da teologia paulina e de sua pregação: o fato da 

Ressurreição traz a gratuidade da salvação. Recorre-se ao apóstolo: ―rendamos graças a Deus, 

que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo‖ (1 Coríntios 15,57). Deste modo, a 

Ressurreição como acontecimento histórico é o lugar de passagem para o ser humano 
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experimentar em si mesmo o poder da ressurreição. Trata-se de ver e de sentir, não somente 

com os olhos ou com os sentidos, mas igualmente com uma luz interior que leva a reconhecer 

o que os sinais exteriores atestam como um fato  objetivo
136

. A união das duas coisas, o fato 

histórico e o espiritual, ressignificam a vida de Paulo para sempre: ―quem és tu, Senhor ? [...] 

Eu sou Jesus, é a mim que persegues. Mas levanta-te, entra na cidade de Damasco e ser-te-á 

dito o que deves fazer‖ (Atos 9, 5-6). O testemunho bíblico da Ressurreição testifica a 

veracidade factual e espiritual, de modo que ela se constitui um lugar de passagem através do 

qual o divino se torna humano e o humano se torna divino. Exatamente sobre isto, Claude 

Geffré afirma:  

 

Quer se trate do testemunho das primeiras testemunhas, a pregação 

apostólica, da confissão de fé dos crentes, nós estamos lidando com 

expressões diferentes de uma experiência comum, nas quais a confirmação 

histórica, a fé e o poder do Espírito estão implicados de uma maneira 

indissociável
137

.  

 
 

Portanto, a linguagem neo-testamentária relativa à Ressurreição não é um 

instrumento neutro de transmissão de informações. É um ―evento da palavra‖ que mantém o 

seu vínculo com o fato da Ressurreição tal como testemunhado pelos apóstolos e, por isso, o 

acesso à plenitude de sua riqueza espiritual está reservado à experiência de fé no Cristo vivo. 

Por isso, deve-se reservar a expressão ―visão objetiva‖ para se fazer justiça à história factual 

da Ressurreição, porém, sem esquecer que a experiência originária dos apóstolos com o 

Ressuscitado está marcada pela experiência de fé e que a função da historicidade da 

Ressurreição é indicar o acesso ao poder da Ressurreição. A historicidade não é fim, ela é o 

meio para uma experiência superior. O testemunho como constatação do evento se transforma 

imediatamente em ‗confissão de fé‘, que tem por alvo despertar a fé naquele ao qual ele é 

endereçado
138

. Pode-se dizer com Paulo, em Efésios 2,20: ―fostes integrados na construção 
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que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra 

mestra‖.  

 

2.2 A Ressurreição como evento escatológico 

 

A Ressurreição como evento escatológico em Wolfhart Pannenberg e Jürgen 

Moltmann ajuda no esforço de desabsolutização da teologia. Ambos mostram o excesso de 

sentido da Ressurreição porque o seu mais ainda está a caminho. Ela é de natureza 

escatológica. Sendo assim, não se esgota nos conceitos e nem na experiência crente atual. 

Neste tópico, enfatizam-se, a partir de Wolfhart Pannenberg, a historicidade da Ressurrreição 

e os seus dois efeitos: o retroativo e o proléptico. Em seguida, o foco é a escatologia da 

Ressurreição tendo Jürgen Moltmann como referência. Por fim, examina-se a expressão da 

ressurreição em Charles de Foucauld.  

 

2.2.1 Wolfhart Pannenberg: a Ressurreição na história 

 

Claude Geffré levanta-se contra a ruptura entre a Ressurreição e o seu sentido, 

porque há algo nesse evento que é perene e que se atualiza em cada geração
139

. Trata-se da 

economia da salvação na história como a referência fundamental da linguagem teológica. A 

historicidade da Ressurreição evoca interpretações, mas escapa às formulações que pretendam 

ser definitivas. A diferença histórica é o princípio pannenbergiano de que o fato tem algo de 

irredutível a uma linguagem definitiva. Por isso, os teólogos devem ser sensíveis ao laço entre 

a experiência histórica e a linguagem que a interpreta. Como qualquer fenômeno, a 

Ressurreição é alcançada pela linguagem. Porém, de modo particular, a fé pascal não é 

redutível a uma dessas linguagens porque avança para além do que é exclusivamente factual e 

só se concretiza no kerygma
140

. Assim, ao contrário do que afirmam as teses excessivamente 

históricas da Ressurreição, pode-se dizer que é na medida mesma em que a Ressurreição não 

se reduz à facticidade de um fato bruto, e que se torna o ‗dito‘ de toda uma comunidade 

crente, que ela ascende à verdadeira historicidade
141

.  Por isso, parece decisivo tematizar o seu 
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efeito retroativo e proleptico em três perspectivas, a saber: o efeito retroativo da Ressurreição, 

o efeito proléptico da Ressurreição e o poder sempre atual da Ressurreição.  

É privilegiando decididamente a Ressurreição como realidade histórica, que 

Wolfhart Pannenberg evitará a cristologia de Calcedônia, que afirma a priori a filiação divina 

de Jesus
142

. Isto significa que ela parte ―do alto‖, ou seja, é uma cristologia descendente que 

se baseia na encarnação. Mas, ele também não adere à teologia ascendente, isto é, que parte 

―de baixo‖ como as cristologias contemporâneas fazem. A sua referência é a história de Jesus 

e, em especial, aquilo que se revela no mistério pascal. Por isso, a Ressurreição toma o lugar 

por excelência na cristologia dele, porque é a experiência que os apóstolos fazem do Jesus 

ressuscitado que legitima a pretensão de Jesus ser o Filho de Deus e se constitui no ponto de 

partida da salvação. Dentre as experiências suscitadas pela Ressurreição está a do efeito 

retroativo: o Cristo ressuscitado lhes permite entender que o que Jesus realiza em vida é 

resultado da virtude divina atuante nele. Ele é o protótipo de um homem novo. O primeiro da 

nova geração.   

O efeito retroativo da Ressurreição é o poder que opera em Jesus antes da Páscoa 

e que já é o sinal de sua divindade, ao mesmo tempo em que se conserva sob o véu de sua 

humanidade. A Ressurreição desvela algo de novo na vida pré-pascal de Jesus de Nazaré, isto 

é, mesmo antes da Ressurreição, ele já tem em si a força de uma vida ressuscitada porque a 

riqueza de seus carismas espirituais é consequência da presença do Espírito Santo em sua 

vida. Mas, isto só é percebido pelos apóstolos depois da Ressurreição porque ela, como 

evento extraordinário, tem o poder de abrir a mente ao impossível. Porém, essa abertura é, ao 

mesmo tempo, um acontecimento lógico e ilógico. É lógico, na medida em que se concentra 

sobre o Ressuscitado que se presentifica diante dos apóstolos, mas é ilógica, na medida em 

que o Ressuscitado, para ser onipresente, só pode sê-lo na entrega à sua divindade e no 

distanciamento dos limites de sua humanidade, isto é, indo para o Pai. Nesta hora, é preciso 

ter fé no mesmo Deus de Jesus de Nazaré para que se tenha acesso ao mistério da 

Ressurreição. É, por isso, que as proposições somente são impotentes para a fé. Elas suscitam 

a fé, mas esta só nasce como dom divino.  Por isso, pode-se dizer que Claude Geffré chega à 

seguinte conclusão: a Ressurreição é primeiro virtude, isto é, a experiência da vida divina no 

ser humano, e só depois disso haverá a sua tematização. 

Esta constatação permite ver de novo os limites da teologia que, embora 

dependendo de conceitos, a sua maior virtude não é construir teorias sobre o Ressuscitado, 
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mas a partir delas, facilitar o acesso a Deus. Isto significa que a fé por ser ilógica, de acordo 

com os padrões humanos de logicidade, caracteriza-se pela adesão ao absurdo, em oposição 

ao concreto, ao ―exato‖ e ao presumìvel. A fé só pode ser, em si mesma, uma reafirmação no 

próprio coração da teologia de que o Ressuscitado excede todo conceito e que  a adesão pura e 

simples aos conceitos sobre ele, que substitua a experiência de fé e, por isso, deixe-o fora  da 

experiência espiritual do fiel, nada mais é do que um ídolo proposicional. Contudo, a fé no 

Ressuscitado não nega os conceitos sobre ele, apenas reafirma os limites da consciência 

humana diante dele.  

Portanto, a coordenada retroativa da Ressurreição, na medida em que revela que 

Deus vive em Jesus de Nazaré, evidencia  que Jesus já desfruta dos carismas da Ressurreição 

antes mesmo de sua morte. Ele é, deste modo, o fundador da nova geração humana, que nasce 

na força do Espírito Santo. Por isso, a Ressurreição, como o coração do evangelho, é a vida 

nova em Jesus Cristo, concedida ao ser humano mediante a fé pelo Espírito, e, só depois, 

como consequência, é o entendimento teológico desse dom. Por isso, a consistência do 

discurso teológico depende de sua ordenação ao Ressuscitado e da admissão de que a 

Ressurreição tem em si a diferença escatológica, isto é, ela trouxe o futuro, mas ainda há um 

futuro novo a se revelar. Isto exige que a teologia cristã sempre se veja como discurso de 

segunda ordem, porque reconhece com satisfação que a sua existência é secundária em face 

do que é primário: Jesus de Nazaré que ressuscitou dos mortos. 

Mas, a Ressurreição também é proléptica porque testemunha o que ainda não é, 

mas que virá. Por isso mesmo, a Ressurreição gera no povo de Deus uma expectativa que o 

move rumo às promessas do Deus que vem. Trata-se, portanto, de um evento continuamente 

atualizado na vida da comunidade de fé ao mesmo tempo em que aguarda o seu acabamento. 

Por isso, não se pode separar a revelação de Deus e a revelação do sentido da história. A 

Ressurreição do Cristo é a chave da história universal
143

. A Ressurreição lembra à teologia a 

sua vocação de ser o sempre mais da razão, da fé e da história, porque ela não vive de um 

passado petrificado, mas é a intérprete privilegiada de um acontecimento que se move na 

história a partir do presente e do futuro de Deus no mundo. Afirmar a Ressurreição como a 

chave mestra da teologia hermenêutica geffriana significa render-se ao mistério ontológico da 

Ressurreição. Ela é da ordem do estranho à natureza dos entes, porque à vida segue-se a 

morte, mas nunca se viu o contrário, que à morte seguisse a vida. Por ser contraditória à 

ordem da natureza, mas, ao mesmo tempo, um fato sustentado pelo testemunho apostólico, a 
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Ressurreição esforça a razão teológica aos seus limites, porque ultrapassa a todos os conceitos 

construídos pela razão sem negar-lhes a importância, mas também, sem deixar-se prender por 

nenhum deles. Isto significa que ela carrega a marca da história e ao mesmo tempo as 

sementes da sua  ultrapassagem.  

Há algo de histórico na Ressurreição, já que o Ressuscitado tem uma história 

humana que o vincula a todos os humanos, mas também há algo de pós-histórico nela, porque 

o Ressuscitado tem a posse de uma vida que, até então, era estranha a todas as pessoas. A 

Ressurreição como desfecho da história de Jesus de Nazaré carrega em si a dialética vida-

morte e morte-vida como atração do Ressucitado sobre todos os seres humanos. Esta é a 

glória que, como um raio luminoso, irrompe da cruz ao encontro do Deus que vem. Por isso, 

tem o dom de levar consigo a esperança daqueles que por Ele e n‘Ele também são 

ressurreição na medida em que, pela fé, estão imersos no mesmo Espírito que desceu ao 

túmulo de Jesus de Nazaré e o ressuscitou. Com a Ressurreição do Cristo, os últimos tempos 

são inaugurados, a realidade escatológica da salvação já aconteceu e todo ser humano que se 

decide por Jesus já pertence à nova criação. Porém, é preciso respeitar a dialética do ―já‖ e do 

―ainda não‖. A história ainda está sob o signo da espera da realização plenária e definitiva da 

promessa contida na Ressurreição do Cristo. O crente vive na esperança desse acabamento 

último da história que será o Reino anunciado por Jesus, isto é, de uma comunidade de 

justiça, de paz e de amor.  

  Considerada em si mesma, a história guarda a sua ambiguidade e sua 

opacidade: ela é antes o lugar da contradição e do fracasso. E deixada a si mesma, a história é 

incapaz de realizar seu próprio acabamento. Porém, a vitória sobre o fracasso da cruz, atestada 

na Ressurreição, é a promessa de que Deus retomará a história humana para fazê-la cumprir.  

O cristão, como testemunha da Ressurreição, testemunha, portanto, também do sentido da 

história e de sua tensão para um acabamento último. E testemunhar, é ainda tornar presente o 

Reino de Deus entre os homens, isto é, manifestar o poder ativo do amor. 

Hoje, a Ressurreição preserva a mesma identidade que teve na vida de Jesus de 

Nazaré. Assim como ela estava escondida n‘Ele como uma semente divina na sua própria 

alma e só brotou quando, aparentemente, não havia esperança, a humanidade e o próprio 

universo podem esperar um futuro inédito. Pode-se contar com isso, porque há algo na 

Ressurreição que escapa a qualquer tentativa de fixação de seu sentido em um texto. Sabe-se 

que todo sentido depende da perspectiva de quem vê o evento e, por isso, não pode ser 

concebido além dos limites humanos de percepção, principalmente, quando se trata de 
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ocorrências paradoxais que, por sua grandeza, podem paralisar o raciocínio. Sendo assim, a 

escatologia, na medida em que escapa a toda tentativa de enquadramento conceitual, é uma 

base irrefutável de que a teologia como escatologia preserva, em relação à ratio fidei, uma 

região desconhecida, que é própria do mistério de Deus e da limitação do ser humano. Por 

isso, pode-se falar da coordenada escatológica da Ressurreição como uma extensão da sua 

dimensão hermenêutica, isto é, o futuro traz a novidade de algo que ainda não se viu e nem se 

ouviu falar. A escatologia é, nesse sentido, um testemunho eloquente do inacabamento da 

teologia, porque se o futuro não está entregue a si mesmo, mas Deus está no presente e no fim 

da história, esta dialética reserva uma novidade sobreposta a qualquer texto. Desse modo, a 

teologia hermenêutica socorre a razão dogmatista nas suas vinculações logosóficas porque 

afirma a supremacia de Deus sobre a teologia. A Ressurreição impede que se fale de 

escatologia como fantasia, mas também bloqueia as afirmações definitivas sobre ela. Porém, o 

efeito retroativo da Ressurreição, tipificado na vida de Jesus de Nazaré, não diz tudo sobre a 

escatologia do corpo e do mundo, porque o futuro de Deus ainda reserva o inédito, que 

coincidirá com a plenitude da sua revelação. 

Claude Geffré entende que a história universal é a chave da teologia quando ela é 

vista escatologicamente. Para tanto, não há separação entre história profana e sagrada. Com 

isso, toma as suas distâncias da história da salvação de Oscar Cullmann, porque vê aí uma 

separação maniqueísta inaceitável
144

. Mas, por outro lado, se mantém distanciado da teologia 

da Palavra de Rudolf Bultmann por causa de sua ênfase excessiva na subjetividade humana, já 

que não se saberia como Deus está ativo na história. Ora, a história é mais do que a sucessão 

aleatória de acontecimentos, porque Deus é o seu fundamento transcendental. Porém, esse 

fundamento assumiu a contingência da história e, por isso, a sua vida e, em especial, a sua 

Ressurreição pôs o futuro no presente da humanidade. Porém, a Ressurreição diz apenas o 

essencial, porque mantém o sigilo daquilo que existe de excesso e de inédito do futuro do 

Deus que vem.  

Claude Geffré privilegia a teologia da história, porque ela evita tanto o 

historicismo das teologias científicas que acentuam excessivamente o fato bruto da 

Ressurreição quanto a teologia existencialista de Rudolf Bultmann que põe o seu excesso no 

sentido que ela tem para a fé. Essas reduções teológicas que enclausuram a Ressurreição no 

texto ou na subjetividade crente são reações exageradas à racionalidade científica da 

modernidade. As teologias científicas reagem fechando-se no sentido proposicional, porque 
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julgam manter por aí o patrimônio espiritual da verdade revelada em Jesus de Nazaré. Já a 

teologia existencialista considera que a subjetividade é o lugar apropriado da verdade, porque 

aparece não como verdade proposicional, mas como verdade salvadora que resulta da fé no 

Ressuscitado. Para Claude Geffré, ambas têm virtudes, mas incorrem no erro de reduzir a 

plenitude de sentido da Ressurreição. Por isso, ele se esforça por manter unidos o fato e o 

sentido da ressurreição.  

A preservação desse duplo vínculo caracteriza a teologia hermenêutica geffriana. 

Isso faz com que ela esteja na tradição da igreja e, ao mesmo tempo, profundamente ligada às 

suas demandas históricas planetárias. Como o sentido decorre da interpretação do fato em 

cada situação concreta da igreja, ele é sempre reconstituído e, por isso, preserva a sua 

relevância humana fundamental. Do mesmo modo que essa convicção o aproximou de 

Wolfhart Pannenberg, trouxe-lhe também a simpatia da teologia da esperança de Jürgen 

Moltmann. Isso ocorre em razão da virada metodológica moltmanniana que, ao invés de ser 

arqueológica, isto é, voltada para uma verdade pretérita; é escatológica, ou seja, a verdade da 

Ressurreição do Cristo ainda aguarda o seu acabamento derradeiro no Deus que está adiante. 

 

2.2.2 Jürgen Moltmann: a ontologia da Ressurreição  

 

A escatologia posta no coração da teologia evita que ela viva de um passsado 

glorioso que se distancia a cada instante. A Ressurreição do Cristo é um fato passado, mas é, 

sobretudo, a revelação do futuro de Deus para o ser humano. Isto põe a teologia em 

movimento e fora do alcance do dogmatismo exacerbado. A teologia que se alimenta da 

escatologia é uma ―teologia aberta ao futuro‖ de Deus e de Jesus Cristo. 

Jürgen Moltmann, ao assumir a Ressurreição de Jesus Cristo como chave de sua 

teologia, contrapõe-se à teologia da palavra de Karl Barth e à teologia da existência de Rudolf 

Bultmann. Isso ocorre porque essas duas teologias fazem da realidade escatológica um já aí, 

eternamente presente, ao invés de manifestar a força motriz para a história presente do futuro 

prometido por Deus
145

. Para Jürgen Moltmann, existe um vínculo inviolável entre história e 

escatologia que se identifica como espera ativa, isto é, como ações cristãs concretas no mundo 

em função da justiça. Afirma o teólogo alemão: ―a teologia não se contenta, portanto, em 

interpretar de outro modo o mundo, a história e a condição humana; trata-se, na espera da 
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transformação divina, de transformá-los‖
146

. A força espiritual que impulsiona o povo de 

Deus rumo à transformação da história é a dialética ―promessa-cumprimento‖, que Jürgen 

Moltmann toma emprestada dos profetas do Antigo Testamento. É exatamente daí que ele 

intui a teologia da esperança. Com isso, põe o olhar teológico no futuro e diminui a influência 

de uma leitura excessivamente retroativa da fé cristã. Para reafirmar esta proposição, recorre-

se a Jürgen Moltmann mais uma vez: ―a verdadeira categoria da história, não é mais o passado 

e o passageiro, mas o futuro. A percepção e a interpretação da história passada não são mais 

arqueológicas, mas escatológicas e futuras‖
147

. Do ponto de vista hermenêutico, a virada 

metodológica que desloca o fazer teológico do passado para o futuro ajuda a libertar a 

teologia de suas heranças autoritárias. O que está vindo do futuro para a humanidade não tem 

paralelo, nem referência para guiar a razão, a fé sustenta-se na esperança.   

A teologia da esperança precisou superar a noção grega do Deus epifânico, ou 

seja, do ―Deus que é‖ e retomar aquela que é própria do Deus da história de Israel, o Deus que 

vem e cuja promessa jamais se esgota por suas realizações históricas. Mesmo se a 

Ressurreição do Cristo já seja o cumprimento antecipado da promessa de Deus, ela não é 

ainda o acabamento final
148

. Em Jürgen Moltmann, a Ressurreição é uma realidade 

ontológica, porque ao mesmo tempo em que inaugura no Cristo uma realidade espiritual nova 

para a humanidade, permanece como a promessa de algo que ainda se desvelará plenamente 

na história. Desta constatação emerge a compreensão de Deus como futuro. Por isso, a fé 

cristã carrega em si a força necessária, o ―primum movens‖ de transformação humana, porque 

a esperança faz do cristianismo a religião do renascimento, da solidariedade e da vida boa 

para todos. Crer em esperança, diz Jürgen Moltmann, ―significa transgredir, por uma 

esperança antecipada, os limites onde a Ressurreição do Crucificado fez brecha‖
149

.  Diante 

disso, emerge uma conclusão fundamental para a teologia hermenêutica: Deus, como Deus da 

Promessa, permanece superior a todos os acabamentos; ele jamais se esgota em uma realidade 

histórica. O futuro permanece sempre aberto
150

. 
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A história é escatológica e a escatologia é histórica. Manter o presente humano no 

vínculo com o futuro de Deus é vital, porque senão, chega-se ao divórcio entre a fé 

identificada cada vez mais com a esfera privada e um mundo entregue ao seu próprio 

movimento e à empreitada do poder técnico da humanidade. Segundo esta lógica, o 

subjetivismo religioso e o positivismo científico têm a mesma origem: uma escatologização 

da fé que perdeu o enraizamento no mundo e na história e a entrega sem medida à razão 

instrumental cujo resultado será sempre trágico para o ser humano e para a natureza. A 

retomada da escatologia bíblica auxiliaria na reversão do processo.  

Portanto, o único modo de honrar a dimensão escatológica do cristianismo sem 

curto-circuitar a história, é retomar a concepção original da história própria da tradição 

bíblica, isto é, uma história para a qual o futuro é a categoria privilegiada. A verdadeira 

categoria da história não é mais o passado e o passageiro, mas o futuro. A percepção e a 

interpretação da história passada não são mais arqueológicas, são escatológicas e futuras
151

.  

A teologia que põe a esperança como força propulsora assume que Deus, como 

Deus da Promessa, permanece superior a todos os acabamentos; Deus nunca se esgota em 

qualquer realidade histórica. O futuro, portanto, permanece sempre aberto. Esta intuição 

teológica moltmanniana é colhida da dialética promessa-cumprimento dos profetas de Israel. 

Segundo esta lógica profética, não é preciso interpretar as relações de Deus e da história 

segundo a dialética do instante fugidio e do eterno presente de Deus ou a dialética do presente 

e do futuro. Na perspectiva do tempo cíclico dos gregos, os eventos históricos são eventos 

passageiros e sucessivos que refletem, à sua maneira, a imutabilidade eterna de Deus. A 

história para os gregos é um universo de epifanias cambiantes e variáveis do eterno presente. 

A história para os judeus e os cristãos significa história de salvação, história divina da 

promessa. Não se contempla o ‗Divino‘, enquanto ser perpétuo, nas ordens permanentes e 

subsistentes e nas estruturas que se repetem, mas ele vem da parte do Deus das promessas, 

como surgindo do futuro
152

. Por isso, a história está sempre aberta a qualquer coisa de novo e 

Deus, como Deus das promessas, é o Senhor de um futuro imprevisível. O Deus de Israel não 

é o Deus ―no alto‖: é o Deus ―adiante‖. Ele não é ―localizável‖ na história ou na subjetividade 

do crente. Ele é, todavia, o prometido e só uma esperança sempre pronta a se ultrapassar pode 

o reencontrar. 
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A esperança cristã, tendo por objeto a Ressurreição do Cristo e a totalidade da 

nova criação, torna-se, no coração do real, uma poderosa contradição e uma transformação 

criativa da realidade. Poder-se-ia designar a esperança cristã como um anti-destino, porque 

aquele que espera não toma jamais sua parte das exigências aqui de baixo, nem da 

inevitabilidade da morte, nem a fatalidade do mal. A Ressurreição do Cristo não é para ele 

somente uma consolação em uma vida posta à prova e condenada a morrer, é também a 

contradição anunciada por Deus no sofrimento e na morte, na humilhação e na ofensa, na 

maldade do mau. Para a esperança, o Cristo não é só uma consolação no sofrimento, mas 

igualmente o protesto da promessa de Deus contra o sofrimento. Nesta perspectiva, a 

esperança cristã não se sustenta somente sobre um além da história. Graças à esperança, é a 

história do ―futuro de Deus‖ que já está presente no coração do presente. A esperança nega 

que o real seja apenas o que ele é: ela o abre ao futuro. Ela nega que a história seja apenas a 

repetição do mesmo.  

Pode-se dizer que Moltmann reverte a maneira como se articula a espera humana 

e a promessa de Deus. Ao invés de fazer da esperança cristã uma das modalidades da 

esperança humana em geral, são as diversas esperanças humanas que aparecem como 

especificações da esperança cristã. O cor inquietum de santo Agostinho, longe de ser uma 

condição humana em geral, como pressuposto da resposta cristã que vem para acalmar, é a 

consequência da promissio inquieta contida na Revelação cristã. A Ressurreição do Cristo, 

como lembrança da promessa de Deus, acaba tornando-se um ―espinho na carne‖ plantada em 

todo presente para abri-lo ao futuro. Neste sentido, a revelação do Ressuscitado não se tornou 

‗histórica‘ pela história contìnua a se escoar, não importa por que meio; ela se mantém ao 

contrário, de qualquer sorte, como primum movens na direção do processo histórico. A 

realidade do ser humano e de seu mundo torna-se ‗histórica‘ para ela e a esperança 

repousando sobre a história torna qualquer realidade insuficiente, portanto, passageira. 

Consoante à tese central de seu livro sobre a religião de Israel como religião da 

promessa, Moltmann é mais sensìvel ao ―ainda não‖ da Ressurreição do que ao ―já aì‖. Eis 

porque, o retorno do Cristo na Parusia não será simplesmente o desvelamento do que já 

chegou de maneira escondida; será o acabamento final. É legítimo, portanto, designar o 

Mistério da Parusia como ―o futuro de Jesus Cristo‖. A espera cristã não se sustenta sobre 

pessoa alguma que não seja o Cristo que veio, mas ela espera dele alguma coisa nova que não 

chegou ainda no presente: espera o cumprimento em todas as coisas da justiça prometida de 
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Deus, a consumação da ressurreição dos mortos prometida em sua Ressurreição e a efetivação 

da Soberania do Crucificado sobre todas as coisas, prometidas na sua ascensão em glória
153

. 

Se se leva a sério a energia transformadora da Ressurreição do Cristo em ação na 

história, não é somente de teologia da esperança que se precisa falar, é de teologia política.  A 

esperança cristã tem na verdade um caráter revolucionário. A revolução, no sentido de Jürgen 

Moltmann, só é possível lá onde o futuro esconde no Cristo uma possibilidade radical de 

transformação. Mas, o futuro, como objeto de esperança cristã, deve ser compreendido como 

―a liberdade para o novo‖, isto é, a transformação de toda realidade histórica à luz do escaton.  

Assim, a revolução, em seu sentido mais autêntico, não é outra coisa do que a transformação 

da realidade sobre a base do horizonte escatológico. A dimensão revolucionária da esperança 

cristã não conduz a igreja a assumir qualquer tipo de combate revolucionário, mas somente 

aqueles que são como que antecipações de uma revolução mais ampla, aquela da nova 

criação, anunciada na palavra do Apocalipse 21,5: ―Eis que faço novas todas as coisas‖. A 

dinâmica revolucionária da esperança cristã, fundada sobre a Ressurreição do Cristo, como 

antecipação do futuro prometido por Deus, não pode jamais se satisfazer com um objetivo 

limitado. Ela denuncia toda idolatria de uma forma histórica da sociedade, ao mesmo tempo 

em que submete a uma crítica exigente toda utopia concernente ao futuro da humanidade. 

Mas, ela assume e radicaliza todas as esperanças humanas legítimas que inspiram uma luta 

eficaz para a transformação histórica da condição humana no sentido de mais justiça e de uma 

maior humanização do ser humano.  

Neste contexto, a missão das igrejas consiste em atualizar as possibilidades do 

futuro contidas no evento da Ressurreição do Cristo. No momento em que as igrejas 

pressentem cada vez mais que não podem dissociar sua pregação do Reino que vem de sua 

responsabilidade histórica em relação ao mundo, sem dúvida, a lição mais positiva da 

―Teologia da Esperança‖ é o convite à releitura da escatologia do Novo Testamento. Esta 

também pode ser entendida como escatologia do corpo, que é a expressão da vida do 

Ressuscitado no corpo do fiel, e, neste sentido, Charles de Foucauld é uma referência 

fundamental.  

 

2.2.3 Charles de Foucauld: a vida ressurrecta 
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Claude Geffré confessa o impacto de Charles de Foucauld (1858-1916) sobre a 

sua vida, dizendo: ―Hoje, dificilmente imagina-se a importância da figura quase icônica de 

Charles de Foucauld no decorrer dos anos que se seguiram à Segunda Guerra mundial. É a ele 

que devo minha vocação: ao mesmo tempo a busca mística de Deus no deserto e a 

aproximação dos mais pobres‖
154

. As palavras ―vocação‖, ―mìstica‖ e a expressão 

―aproximação dos pobres‖ evocam os carismas comuns a ambos. A afinidade de dons abre a 

possibilidade de que também haja uma comunhão teológica entre eles, na qual a experiência 

de Deus precede a tematização. Sendo este o caso, parece crucial que se examine a natureza 

da comunhão teologal deles, especificando cada ponto dessa ligação entre 1886 a 1916
155

.  

Este período está dividido em três partes: o vocacional, o místico e o desértico. A divisão é 

didática, porque os três períodos estão presentes simultaneamente na vida religiosa de Charles 

de Foucauld. 

O período vocacional começa em 1886, na conversão, e termina em 1890, quando 

Charles de Foucauld entra no mosteiro trapista Notre-Dame des Neiges, na França
156

. O 

período místico principia em 15 de janeiro de 1890, quando é admitido à vida monástica e 

finaliza em 9 de junho de 1901, com a consagração ao sacerdócio como ―padre livre‖ da 

diocese de Viviers
157

. O período do deserto começa em 28 de outubro de 1901, em Béni-

Abbès, no sudoeste da Argélia, e termina em 1° de dezembro de 1916, nas montanhas do 

Ahaggar em Tamanrasset, ao sul, com o seu assassinato por guerreiros da tribo senoussi que 

aproveitam as circunstâncias favoráveis criadas pela Primeira Guerra Mundial para banir 

―estrangeiros infiéis‖ de suas terras
158

. Os três períodos foram distribuídos em três partes: a 
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conversão como entrega a Deus, o caminho da imitação de Jesus como transfiguração e a 

consciência dialógica no encontro com a fé muçulmana. 

O jovem Claude Geffré impressiona-se com Charles de Foucauld. É um enigma 

humano e teológico que ele põe como referência sacerdotal e como inspiração de como se 

vive a fé e se faz teologia na prática. Sendo este o caso, a conversão de Charles de Foucauld 

realça esta contribuição, porque marca a ruptura entre a atração do mundo e a consagração a 

Deus. A glória terrena é deixada a favor da glória divina na qual ele se abandona. É um digno 

exemplo da fides informata. Esta fase começa em outubro de 1886, na Igreja de Santo 

Agostinho, em Paris, e termina em 15 de janeiro de 1890, às portas do Notre-Dame des 

Neiges, na França. Está dividida em três partes: a vida aberta à experiência de Deus, o corpo 

entregue à mediação evangélica e a conversão consagrada a uma entrega ainda maior.  

Em outubro de 1886, Charles de Foucauld termina a busca espiritual iniciada três 

anos antes à época da expedição ao Marrocos (1883-1884)
159

. Na ocasião, a devoção dos 

muçulmanos recorda-lhe a fé deixada aos dezesseis anos no Liceu de Nancy a favor das teses 

positivistas, quando se tornou agnóstico. Gradativamente, a figura de Deus escondera-se no 

ocaso de seu espírito. Não vendo-o mais, clama:  ―Meu Deus, se existis, fazei-vos 

conhecer‖
160

. Esta inquietação o incomoda por dois anos. Após o retorno a Paris, ocorre-lhe o 

seguinte insight: ―desde que esta alma é tão inteligente, a religião que ela crê não poderia ser 

insensata‖
161

. Incomodado, procura o Padre Huvelin, mentor espiritual de sua prima Marie de 

Bondy, para ter aulas de religião. Porém, ele o pôs de joelhos, o fez confessar e o enviou ao 

confessionário
162

. O Deus escondido no interior de su‘alma ilumina-lhe a vida como o sol do 

meio dia resplandece no Saara. Disse: ―desejava ser religioso, viver só para Deus. Meu 

confessor fez-me esperar três anos‖
163

. 
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A conversão de Charles de Foucauld é o resultado de um longo trabalho do 

Espírito Santo em sua alma. Sendo Deus o autor e consumador da fé, espera-se que tenha a 

prioridade na vida do filho em relação aos instrumentos de mediação. Os mediadores devem 

mediar e fugir da tentação de pôr ―Deus‖ a serviço de sua própria ―divinização‖. É neste 

sentido que Charles de Foucauld é emblemático para Claude Geffré. A teologia hermenêutica 

tem como princípio a primazia de Deus sobre as religiões e as teologias. Especificamente 

sobre o cristianismo, é em nome do mistério do Cristo como centro da história que é preciso 

desabsolutizar o cristianismo, aceitando reconhecer sua particularidade histórica no concerto 

com as religiões do mundo
164

. A fraqueza constitutiva do discurso teológico em relação a um 

ideal de sistematização conceitual perfeita decorre da natureza de seu objeto, um Deus que 

não é uma região do ente, e porque fala do ser humano de modo mais lato
165

. Isto abre 

caminho para o reconhecimento da contínua ação de Deus na história, conserva a importância 

das inúmeras mediações no interior do cristianismo e adverte que as instituições religiosas 

sejam cooperadoras no processo de humanização do mundo como expressão do reino de 

Deus.  

Charles de Foucauld sente na conversão que sua vida deve ser consagrada ao 

sacerdócio. Ouça-se o Monge: ―logo que acreditei que havia um Deus, compreendi que não 

podia fazer outra coisa do que viver para Ele [...] Há uma imensa diferença entre Deus e tudo 

que não é Ele!‖
166

. Esta entrega à mediação do evangelho é, sobretudo, a doação do corpo à 

virtude de Jesus Cristo antes de qualquer formulação inteligível da experiência de Deus. Esta 

hierofanização leva Jean-Jacques Antier
167

 a chamar Charles de Foucauld de a ―personalidade 

de fogo‖, porque o evangelho é a encarnação do Cristo que se doa a quem o acolhe.  

Charles de Foucauld, na medida em que entrega a sua vida à experiência do Cristo 

na pobreza e na pregação do Evangelho com a vida, exemplifica a diferença entre a pessoa 

que para a busca de Deus no conhecimento proposicional e aquela que experimenta a Deus a 

partir das proposições. O conhecimento de Deus como dom imediato à fé caracteriza-se pela 
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passagem da palavra-conceito à palavra encarnada. Recorre-se ao missionário: ―Meu Senhor 

Jesus, vós tendes colocado em mim este tenso e crescente amor por vós, este gosto da oração 

[...] este desejo de vos imitar, esta sede de vos fazer o maior sacrifício que me foi possível 

fazer‖
168

. A imitação de Jesus Cristo como caminho de glória implica tê-lo como modelo 

humano fundamental, isto é, ordenar-lhe o pensamento, a palavra e a ação. Esta cristologia 

triádica que vincula a vida, a experiência e a história na prática cristã de Charles de Foucauld 

é da mesma natureza da que Claude Geffré põe na base da teologia hermenêutica. As três 

dimensões estão sempre presentes, mesmo naqueles casos onde uma delas apareça sozinha. 

Ele leciona: ―uma das tarefas da hermenêutica é discernir os elementos fundamentais da 

experiência cristã e os dissociar das linguagens nas quais esta experiência foi traduzida. Este 

trabalho arriscado só é possível a partir de nossa situação histórica e de nossa experiência 

atual da existência humana‖
169

.  

No natal de 1888, Charles de Foucauld tem uma experiência profunda na gruta de 

Belém. Desde então, quer ser igual a Jesus Cristo na humildade e na pobreza. Ouça-se o 

Monge: ―sabe-se que o primeiro efeito do amor é a imitação [...]. Eu não me sentia capaz de 

imitar a vida pública de Jesus na pregação: devia, portanto, imitar a vida escondida do 

trabalhador humilde e pobre de Nazaré‖
170

. Imitar não é uma repetição mecânica de esquemas 

aprovados por uma personalidade passiva ou voluntariosa. Trata-se de um esforço moral 

criativo, que se exige da parte que compete ao ser humano realizar
171

. Em Paris, após certa 

hesitação sobre a qual ordem vincular-se, decide pela Ordo Cisterciensium Strictioris 

Observantiae, mais conhecida como trapista em razão do vínculo de origem com o mosteiro 

cisterciense de Nôtre-Dame de la Trappe. Entra no monastério de Notre-Dame-des-Neiges, 

onde começa o processo para tornar-se semelhante ao Filho de Deus na simplicidade e no 

serviço.  
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Desde então, entrega-se ao seguimento de Jesus e, de glória em glória, conforma-

se à imagem do Filho de Deus. Este movimento místico está aberto ao sempre mais de Deus 

em razão de uma entrega ainda maior, por acreditar que não há limite para quem é chamado a 

ser como Jesus de Nazaré. Esta dinamicidade da devoção foucauldiana assemelha-se ao vir-a-

ser do que se é, do que se sabe e do que se tem da teologia hermenêutica de Claude Geffré. 

Afirma-se o primado da experiência sobre a nomeação, porque a fé antecede a ciência da fé 

sem dissociar-se dela. Em contexto semelhante, Agostinho disse: ―desideravi intellectu videre 

quod credidi‖
172

, isto é, ―desejei ver pela inteligência o que eu já tenho crido‖. Na esteira 

desta tradição, Claude Geffré afirma que a fé que é fiel ao seu próprio dinamismo já está 

grávida de uma teologia porque não cessa jamais de procurar ultrapassar a inadequação de 

proposições de fé para apreender a Realidade própria de Deus
173

.  

A pessoa que está liberta da fixação às verdades absolutas entra na posse do 

princípio de santificação da mente e do próprio pensamento. Por isso, move-se decididamente 

para a Verdade que segue a revelar-se na história. A teologia guarda uma dimensão de 

celebração da verdade, porque, diferentemente de uma ideologia, manifesta que o sentido 

mesmo da verdade cristã não se esgota na sua utilidade para o mundo
174

. Só entregando-se ao 

sempre mais de Deus na história que se entra na Verdade como participante da Verdade e 

vive-se na alegria de uma experiência ainda maior. O Inédito vem ao amanhecer. 

Nesta tese, assumem-se as prioridades do ser sobre o saber e do dar sobre o 

receber que Charles de Foucauld enfatiza em seu apostolado. Esta primazia humanística nasce 

do empenho espiritual para consumar a identificação com Jesus Cristo na espiritualidade e na 

ação. O período místico, como já se disse, começa em 15 de janeiro de 1890, no mosteiro 

trapista de Notre-Dame des Neiges, em Paris, e termina em 09 de junho de 1901, com a 

ordenação sacerdotal na diocese de Viviers. Ele está dividido em duas partes: a primeira, de 

1890 a 1897 e a segunda, de 1897 a 1901. O fato determinante da primeira parte é o 

desligamento da Ordem Trapista e o retorno aos cuidados do Padre Huvelin. O que marca a 

segunda parte desse itinerário espiritual é a consagração ministerial.  Charles de Foucauld 
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orienta-se pelo fascínio por Jesus de Nazaré, pelo apostolado do amor a Deus e ao próximo e 

pela glória da vida consagrada.  

Charles de Foucauld, querendo conformar a sua vida à do Mestre, dedica-se 

durante dez anos à contemplação e ao serviço humilde nos mosteiros de Paris, da Síria e das 

irmãs Clarissas, em Nazaré. A busca leva-o a perceber mais intensamente que a natureza do 

apostolado que deve realizar põe a si mesmo como pregação antes que qualquer palavra seja 

pronunciada. A vida é o texto exposto ao olhar alheio e é onde a evangelização começa e 

termina. A glória da vida consagrada está na luz de seu rosto. 

 Charles de Foucauld escreve à prima Marie Bondy, do mosteiro trapista de 

Cheïkhlé, na Sìria: ―esses estudos não valem à prática da pobreza, da abjeção, da 

mortificação, da imitação de Nosso Senhor, ou seja, isso que o trabalho manual faz‖
175

. A 

vida monástica trapista não lhe parece inteiramente alinhada com a de Jesus de Nazaré. Por 

isso, o monge se incomoda: ―Amo Nosso Senhor Jesus Cristo e não posso suportar viver uma 

vida diferente da Sua [...] não quero passar a vida na primeira classe enquanto Aquele que 

amo atravessou na última‖
176

.  E acrescenta: ―entreguei meu coração a este Jesus de Nazaré, 

crucificado há 1900 anos, e estou gastando minha vida tentando imitá-lo tanto quanto a minha 

fraqueza permite‖
177

. O fascínio de Jesus de Nazaré exigiu-lhe uma entrega ainda maior, na 

qual o amor a Deus e ao próximo estivessem conectados por uma circularidade incessante. 

Após o abade geral dos trapistas dispensá-lo do voto monástico, desliga-se da ordem e vai a 

Nazaré aprofundar a contemplação e o seguimento de Jesus. Esse empenho por se tornar igual 

ao Mestre na pobreza e no amor faz dele o símbolo extremo da cristologia de Claude Geffré.   

Em 1897, está em Nazaré no convento das Clarissas para trabalhar como servo. 

Isto lhe dá paz, porque se sente como Jesus. Na alegria da solidão, confessa: ―na minha 

cabana de madeira, aos pés do Tabernáculo das Clarissas, nas minhas jornadas de trabalho e 
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minhas noites de oração, tenho cabalmente o que procurava que é visível que o bom Deus 

preparou-me este lugar‖
178

. E completa: ―O monastério trapista levantou-me, deu-me hábitos 

de estudo, uma vida honrada [...] este é o motivo pelo qual o deixei e aqui abracei a humilde e 

obscura existência do trabalhador divino de Nazaré‖
179

. O Deus sempre maior se doa à 

procura do Monge, imprime-lhe gradativamente a sua marca. A glória divina aparece-lhe no 

rosto em uma leve silueta de luz.  

A experiência trinitária porta o sinal da teologia hermenêutica: interpretar a lógica 

da instituição que tende para o enrijecimento e a lógica do Evangelho que tende ao 

renascimento. Este paradoxo pode levar certas configurações históricas do cristianismo a se 

colocarem como adversárias do Deus que professam. A Igreja é uma sociedade religiosa cuja 

fé fundamental é o Evangelho. Não há carismas sem instituição, nem existe espírito sem letra. 

Porém, o risco da instituição é tornar-se ultrapassada, enquanto que a lógica do Evangelho é 

derrubar tudo que é obsoleto180
.  

Charles de Foucauld é ordenado Padre em 9 de junho de 1901, pelo bispo da 

diocese de Viviers. Devido ao seu carisma monástico, o seu sacerdócio tem o estatuto de 

―padre livre‖, para que vivesse só, no monasteiro, em comunidade ou onde lhe fosse 

melhor
181

. Desde então, sente-se chamado para partilhar a sua vida com as ―ovelhas 

perdidas‖, para cumprir nelas este dever de amor: Amem-se uns aos outros como eu vos amei, 

nisso se conhecerá quem são meus dicípulos
182

. Charles de Foucauld pede e obtém a 

permissão de ir a Béni Abbès, pequeno oásis do Saara argelino na fronteira do Marrocos
183

. 

Charles de Foucauld leva a experiência de Deus à radicalidade da epifania, isto é, ser o alter 
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1957. p. 61. Tradução nossa. 
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182

 FOUCAULD, Charles. A Gabriel Tourdes 7 mars 1902 - Lettres à un ami de Lycée. Paris: 

Nouvelle Cité, 1982. p.159.  

 
183

Ibid., p.159.  

 

http://www.jesuscaritas.info/jcd/fr/blogs/gb-reporter/4664?page=0%2C2


  

81 
 

Christi para o próximo na graça e na virtude. Recorda-se o monge: ―Meu apostolado deve ser 

o apostolado da bondade. Qualquer que me veja deve dizer: ‗porque este homem é bom, sua 

religião deve ser boa‘ [...]. Se assim é o servo, como será o Senhor!‖
184

.  

Este empenho pela manifestação somática da glória de Deus reafirma a 

supremacia da experiência de Deus à sua tematização. Nos signos da fé católica, Charles de 

Foucauld recebe a Presença que os excede. Indo além do literalismo, abandona-se a Deus 

como o sentido da existência. Sua vida revela que quando Deus é o primeiro, a letra 

absolutizada retorna à condição testemunhal, porque experimenta a Deus na luminosidade de 

sua presença e sem a mediação da linguagem. Este testemunho desmascara as declarações 

autoritárias sobre Deus, porque revela que quem está por detrás das afirmações absolutistas é 

o próprio ser humano hipostasiado de divino nos conceitos que cria. Ele reage à idolatria 

conceitual pondo a fé sob o risco da interpretação, reduzindo a importância dos conceitos 

teológicos à condição mediadora. Para ele, os atos cristãos refletem os ensinos. Convém 

recordar suas palavras: ―opere a santificação do mundo, [...] sem palavras, em silêncio [...] 

leve o Evangelho não de boca, mas no exemplo, não anunciando-o, mas vivendo-o‖
185

. Na 

lógica de Charles de Foucauld, se não renovamos o Evangelho, Jesus não vive em nós
186

.  

A renovação da fé na dinâmica da história só ocorre quando a razão dogmatista 

passa a ser dialógica. O intellectus fidei sai da lógica especulativa que relaciona sujeito e 

objeto, onde encontraria a verdade e entra na racionalidade hermenêutica da verdade 

relacional. Claude Geffré explica como ele vive isto: ―eu procuro deixar manifestar o ser novo 

da Bíblia e de suas releituras eclesiais sobre a base de minha relação viva no Cristo. [...] A 
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Tradução nossa.  

 
185

―Travaillez à la sanctification du monde, [...] sans paroles, en silence [...] portez l'Évangile non en le 

prêchant de bouche mais en le prêchant d'exemple, non en l'annonçant mais en le vivant." 

FOUCAULD, Charles. Meditations sur la visitation 1898 apud Fraternité Seculière Charles de 

Foucauld en Afrique.Vivons l’Evangile avec Charles de Foucauld. Cotonou (Benin), 1998. Disponível 

em: <http://www.charlesdefoucauld.org/docs/3-vivonsevangile_fr.pdf>. Acesso em: 29/12/2011. 

Tradução nossa.  

 
186

FOUCAULD, Charles. A l'abbé Caron, 11 mars 1909 - XXV lettres inédites – Paris: Bonne Presse, 

1947. Apud Fraternité Seculière Charles de Foucauld en Afrique. Vivons l’Evangile avec Charles de 

Foucauld. Cotonou (Benin), 1998. Disponível em: <http://www.charlesdefoucauld.org/docs/3-

vivonsevangile_fr.pdf>. Acesso em: 29/12/2011.  

 

http://www.charlesdefoucauld.org/docs/3-vivonsevangile_fr.pdf
http://www.charlesdefoucauld.org/docs/3-vivonsevangile_fr.pdf
http://www.charlesdefoucauld.org/docs/3-vivonsevangile_fr.pdf


  

82 
 

teologia é um movimento ininterrupto de interpretação onde a novidade de questões postas ao 

texto comporta necessariamente o risco de respostas imprevisìveis‖
187

. 

A glória de Deus na vida de seus filhos pode ser captada pelas lentes de uma 

câmera? Uma foto pode captar a amizade divino-humana na afeição de seu filho e presenteá-

la às gerações futuras como testemunho da irrupção divina no corpo de seus filhos? Parece 

que a foto de Charles de Foucauld tirada em 1901, na frente do mosteiro de Béni-Abbès na 

Argélia, confirma isso
188

. Se se concentra na sua face, é possível que ainda hoje se receba a 

glória que sai de seus olhos. Parece que o esforço de conformar a vida à de Jesus de Nazaré 

alcança êxito. Charles de Foucauld é Charles de Jesus. Desde então, acima das palavras, 

prevalece o exemplo. Por isso, diz ele: ―toda nossa vida, por mais silenciosa que seja, [...] 

deve ser uma pregação do Evangelho pelo exemplo; toda nossa existência, todo nosso ser 

deve gritar o Evangelho nos telhados, [...] deve ser uma pregação viva‖
189

. A glória da vida 

consagrada é conciliar experiência e nomeação de Deus em si mesma diariamente. 

Na medida em que vive no limite entre experiência e mediação, Charles de 

Foucauld tipifica o que a teologia hermenêutica quer promover, isto é, levar a experiência 

profunda de Deus. O signo está a serviço do sempre mais de Deus, porque ser teologia é mais 

vital do que saber teologia.  Isto não nega a importância dos sistemas teológicos, apenas 

protesta que eles não são fins em si mesmos. Servem à ciência teológica, na medida em que 

afirmam o lugar de Deus no horizonte da vida humana e na escatologia da história. Isto quase 

sempre significa entrar na dimensão do abandono, porque só assim ocorre o esfacelamento 

                                                           
187
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das imagens idealizadas de Deus. A entrega de Jesus à morte aponta que, no momento em que 

Jesus renuncia à presença de um Pai idealizado, nisto fazendo a experiência de seu silêncio e 

de sua ausência, é o próprio Deus que manifesta sua solidariedade com o sofrimento e a morte 

do ser humano
190

. Porém, é exatamente no abandono ao desconhecido e onde Deus parece 

falhar, que a vitória vem. Quando Jesus morre como o abandonado de Deus, ele é conduzido 

ao seu próprio acabamento de Filho (Hebreud 5,7-9)
191

. Deus nunca mais será o mesmo para 

quem sofre seu abandono. Ele próprio se doa e morre com o seu filho abandonado para 

ressuscitá-lo no seu amor. Deus renuncia às suas prerrogativas para se oferecer na 

humanidade do crucificado. Pode-se, com justiça, interpretar a última palavra da cruz como 

uma renúncia de Deus a si mesmo
192

. 

 

2.3 O Cristo como Universal Concreto  

 

A Ressurreição como um espetáculo consagrado à morte e à vida põe nisso 

mesmo o limite da razão teológica, porque a acolhe e a ultrapassa continuamente. Por isso, ela 

ainda é um escândalo para a razão quando deveria ser o lugar da sua libertação. A verdade 

cristológica da linguagem, então, é liturgicamente promulgada, de tal forma que se recebe o 

dom de nosso nome ou da linguagem mais amplamente, somente na repetição responsiva 

daquele dom, em que nomearíamos e renomearíamos infinitamente o Nome sobre todos os 

nomes193
.  

Neste tópico, pretende-se focalizar a Ressurreição-Ressuscitado como verdade 

que vive e excede a toda formulação propositiva a seu respeito, porque é ela que funda a ratio 

theologica. A Ressurreição-Ressuscitado é a verdade do ícone em si mesmo e, portanto, da 

subjetividade icônica, onde o pensar e o falar estão constrangidos por uma generosidade 

inconcebível, que precede e desperta o pensar e o falar
194

. Trata-se de uma verdade 

antecipadora e emancipadora de toda razão que se doa como sentido e como futuro da própria 
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razão. Para tematizar esta questão, examina-se o modo como Jesus sintetiza a Deus na sua 

encarnação. Jesus revela o mais do ser humano e o mais de Deus.  

Jesus de Nazaré traduz em si o máximo do divino e do humano, por isso, ele 

mesmo desautoriza um cristianismo imperialista que se apresente em seu nome. Sendo este o 

caso, pode-se falar de uma hermenêutica jesuana que integra a humanidade nas suas 

diferenças, ao invés de querer concentrá-la ao redor de um ídolo proposicional. O realismo 

cristológico ajuda a evitar tanto a veneração de um Deus fora do mundo como a dissolução de 

Deus na realidade do mundo. Parece que só se tem a Deus de fato, quando se sabe que a sua 

presença chama ao sempre mais da compreensão teológica do mistério divino. 

 

2.3.1 Jesus de Nazaré como ícone de Deus 

 

Desde Hegel, sabe-se que a tradição epistemológica ocidental descobriu o limite 

das epistemologias do objeto e do sujeito e, consequentemente, essa descoberta influenciou 

todos os campos dos saberes, inclusive o teológico. Por isso, a questão que se impõe ao 

teólogo ainda hoje é: quais as implicações dessas descobertas para a teologia? Claude Geffré 

procura extrair daí as consequências para a ratio theologica, porque para ele, a Ressurreição é 

uma realidade espiritual que se move na mesma medida em que o espírito humano se move; a 

verdade é primeiro encontro, experiência e movimento. É uma realidade espiritual que vive: o 

próprio Cristo vivo. Sendo assim, jamais pode ser encerrada em conceitos de Ressurreição, 

porque isso esvaziaria o seu sentido mais radical, que é sustentar e significar a fé de quem está 

no Cristo como dom do Espírito Santo e desfruta da vida eterna em Deus mesmo. A 

compreensão da Ressurreição como núcleo da hermenêutica evidencia-se melhor no paradoxo 

cristológico, isto é, na universalidade e na particularidade do Cristo, que Claude Geffré, sob a 

inspiração de Nicolau de Cusa, chama de Universal Concreto
195

. O paradoxo cristológico 

caracteriza-se então pela divindade do homem-Cristo e pela humanidade do Cristo-homem. 

Sendo essa categoria tão importante na teologia geffriana, é preciso tematizar 

pormenorizadamente a sua densidade teológica, dar as razões dessa importância e apontar o 

seu alcance hoje.   
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É o testemunho apostólico que firma na tradição cristã a confissão de que Jesus é 

o Cristo. Esse testemunho ocorre a partir do momento em que reencontram vivo aquele Jesus 

que viram morrer. Essa novidade evangélica extraordinária põe os apóstolos de volta no 

Caminho, revela-lhes também que o Deus transcendente se concretiza na historicidade de 

Jesus de Nazaré. Como o diz o apóstolo Paulo: ―Pois neste [Cristo] habita corporalmente toda 

a plenitude da divindade‖ (Colossenses 2,9). O evento Jesus, observado à luz da 

transcendência de  Deus, pode ser reconhecido como a representação do amor absoluto de 

Deus. Mas, Deus só pode manifestar-se em termos não-divinos, isto é, em uma humanidade 

contingente de um homem particular
196

. Por isso, confessar a divindade do homem Jesus de 

Nazaré é entrar no mistério de Deus que, ao mesmo tempo em que pode ser identificado em 

Jesus, escapa a esta identificação
197

. Este paradoxo cristológico põe o limite da ratio fidei e 

preserva a sua natureza de ser dito sem se esgotar, porque é próprio dos paradoxos não se 

deixarem capturar nas formulações teóricas que lhes são destinadas. Mas, como isto é 

possível? 

A possibilidade decorre do próprio Verbo Divino, porque somente a ele cabe o 

qualificativo absoluto. Por isso, o Verbo Divino, sendo a teofania completa de Deus aos 

homens, é a Verdade que excede a toda verdade. Porém, isso não desqualifica os esforços 

dogmáticos e sistemáticos da razão teológica, ao longo dos séculos, na busca da compreensão 

da Verdade autocomunicativa na história, ao contrário, é o reconhecimento de seus limites 

epistemológicos em todos os níveis de conhecimento e, por conseguinte, também da teologia. 

Esse voltar-se sobre si que a razão teológica realiza em função do Cristo permite-lhe acessar 

os seus próprios condicionamentos e ver que a verdade só pode existir em contínuo mistério 

de doação e velamento. Por isso, ela sabe que a verdade não se esgota e tampouco mora nas 

proposições religiosas, mas acontece na relação Deus/homem a ser continuamente celebrada 

no coração da história. Portanto, o destino mesmo da verdade é ser compartilhada porque a 

verdade que não é compartilhada com ninguém, de nenhum modo é a verdade. Mesmo que 

alguém clame em nome de Deus que detém a verdade ―inteira‖, esta reivindicação não é 

verdadeira só porque é dita em nome de Deus. Só Deus é a verdade em si mesma.  

A verdade pensada à luz do Verbo encarnado não é primeiramente proposicional 

nem exclusivamente espiritual. Ela é, primeiro, verdade pessoal, ou seja, o próprio Jesus 
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Cristo. Isto põe a verdade na dimensão relacional e ultrapassa a concepção de verdade 

entendida como a relação entre a coisa e o intelecto tomista. Por isso, na medida em que a 

verdade é pessoal, está aberta ao futuro humano como mistério de riqueza inesgotável. Isso 

não significa que não haja uma verdade construída pela razão teológica e pela tradição. 

Significa que, quando a verdade da razão teológica é contraposta ao Verbo Divino, a suprema 

verdade revelada se defronta com a sua limitação, por isso, não obstante o seu valor 

imperecível, é uma verdade parcial e a caminho. A singularidade da verdade é traduzir na 

história o sentido do Mistério que, em si mesmo, sempre excede ao entendimento humano e, 

por isso, se constitui numa tarefa que sempre se há de recomeçar. 

 

2.3.2 Jesus de Nazaré: a desabsolutização do cristianismo 

 

A categoria do Universal Concreto deve ser entendida como a universalidade do 

Verbo Divino que se particulariza em Jesus de Nazaré e que o Cristo é Jesus de Nazaré 

Ressuscitado. Claude Geffré entende que é a partir do próprio mistério da encarnação que se 

pode afirmar a unicidade do Cristo, porque Ele não é um mediador entre outros, porque é 

Deus entre os homens, mas, por outro lado, o modo mesmo da encarnação carrega em si seus 

próprios princípios de limitação
198

.  

A lógica paradoxal da Ressurreição que reconhece Deus em Jesus de Nazaré não 

absolutiza a Deus nele, já que a própria particularidade histórica de Jesus torna isso 

impossível. É este escândalo da encarnação que, quase sempre se quer evitar. Em outras 

palavras, Deus não absolutiza uma particularidade. Nenhuma particularidade histórica é 

absoluta e, em virtude desta relatividade, Deus pode ligar-se a nossa história real
199

. Por isso, 

a economia do Verbo encarnado é o sacramento de uma economia mais vasta, aquela do 

Verbo eterno de Deus que coincide com a história religiosa da humanidade
200

. Jesus é antes 

um ícone de Deus do que a tradução sem mais do Absoluto. Ele é o traço concreto da 

diferença entre o mistério irredutível de Deus e sua presença entre os homens
201

. Por isso, o 

intérprete deve preservar-se de identificar o elemento histórico e contingente de Jesus com o 
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seu elemento crístico e divino e esta é, precisamente, a lei da encarnação de Deus pela 

mediação da história
202

. O paradoxo cristológico traduz a tensão sempre presente de que Jesus 

é a identificação do Deus pessoal, mas esta identificação reenvia a um Deus inacessível que 

escapa a toda identificação
203

. 

Portanto, a cruz de Jesus é o símbolo de uma universalidade que está sempre 

ligada ao sacrifício de uma particularidade, porque Jesus morre na sua particularidade judia 

para renascer, em sua ressurreição, como Cristo, como Universalidade Concreta. Ao falar da 

particularidade de Jesus de Nazaré e de sua universalidade, Claude Geffré está afirmando a 

inseparável relação entre o Jesus histórico e Verbo Divino, ou seja, o Jesus particular se torna 

universal mediante a ressurreição promovida pelo Espírito. Isto significa que quando o 

Universal assume as contingências da história, ele pode divinizá-la, porque a cruz, que é 

particular, tem implicações salvíficas planetárias. Porém, o Verbo Divino não se perde na 

particularidade de Jesus de Nazaré, apenas se restringe à condição humana e, ao fazer isso, 

abre o caminho para a humanidade ser recebida no seio da Trindade.  

Por isso, como Universal Concreto, o Cristo é a realidade para a qual tende toda a 

realidade. Ele é o dever-ser de todo ser humano, porque realiza em si a comunicação total de 

Deus aos homens e possibilita o acesso humano a Deus. Assim, a particularidade de Jesus de 

Nazaré não está em contradição com o universal e vice-versa. Entretanto, o Cristo 

ressuscitado livra Jesus de Nazaré de ser propriedade de um grupo particular. 

A compreensão desta lógica encarnacional pode reduzir a influência do 

totalitarismo do cristianismo porque, quando se mantêm unidos a encarnação do Cristo e o 

mistério da Cruz, o pensamento esbarra no limite da ratio theologica pelo reconhecimento de 

que o Deus que a tudo excede também excede as potencialidades da inteligência de fé. Isso 

inaugura a desabsolutização do cristianismo, na medida em que ele está fundado sobre uma 

ausência originária que busca o seu complemento na relação, porque esta é a única forma de 

realizar o seu próprio acabamento. Esta coragem de assumir-se em falta e na busca de 

complemento mostra que a fé só é ela mesma se é fiel à sua origem ausente, que não saberia 

se esgotar em qualquer positividade
204

. Pode-se dizer que o cristianismo é a unicidade de um 

futuro e não de uma totalidade fechada.  
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Portanto, a singularidade evangélica do cristianismo não é comparável a nenhuma 

outra religião, na medida em que ele se define pela ultrapassagem da letra pelo espírito, pela 

distância em relação a toda lei, a todo código, mesmo religioso, que pretendesse justificar o 

ser humano por ele mesmo
205

. Isso faz do cristianismo a religião vocacionada a sua própria 

ultrapassagem, na medida em que se caracteriza pelo comprometimento voluntário do Cristo 

Ressuscitado que se doa universal e diariamente à humanidade. Por isso, a salvação começa 

na visão pística do Invisível mediante a revelação do Espírito Santo em cada geração. 

Revelação é antes de tudo, a abertura humana ao Cristo vivo. A esta experiência ímpar, segue-

se a tematização teológica da experiência e o seguimento do Cristo como expressão prática da 

experiência. Decorre daí que a razão teológica é fundada pela Ressurreição e pela fé no Cristo 

ressuscitado.  

 

2.3.3 A hermenêutica do paradoxo cristológico 

 

A substância teológica do Universal Concreto é construída gradativamente. Em Le 

Christianisme au risque de l’interprétation
206

, esta categoria teológica é formulada à luz da 

encarnação de Jesus Cristo. Ela passa a designar a situação paradoxal de Jesus de Nazaré, 

porque desde que Deus se fez homem em Jesus Cristo, Deus e a realidade estão 

misteriosamente vinculados no ser do Cristo, porém, sem serem idênticos
207

. No Universal 

Concreto se articulam misteriosamente a diferença entre o Deus velado e o Deus desvelado. 

Este é o segredo para se evitar a idolatria dos discursos teológicos, porque toda verdade 

revelada surge a partir do lugar onde o que se dá e o que reserva permanecem 

indissociavelmente unidos
208

.  

O reflexo desta teologia sobre a teologia hermenêutica é claro. O Cristo como 

Universal Concreto, posto no interior da teologia hermenêutica, implica que a teologia da 

Ressurreição assume esta nomenclatura e com ela advém uma densidade teológica 

complementar: a dialética da verdade no interior da teologia. Este princípio de mudança em 

face do paradoxo cristológico implica na possibilidade da teologia reajustar-se às 
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circunstâncias históricas, sem precisar passar por dolorosos processos dentro e fora da igreja. 

Isto é possível, porque mesmo priorizando o conteúdo propositivo, sabe-se da infinita 

distância entre o que a teologia afirma e o que o Cristo é. Assim, a teologia pode avançar para 

outras figuras de Deus e para novas maneiras de comunicar o Evangelho sem embaraços 

muito pesados. Ela se move na paixão pelo divino e na alegria da partilha de Deus na história. 

Por isso, a teologia hermenêutica se vê hoje mais inclinada ao diálogo interrreligioso. Trata-se 

tão somente de um deslocamento histórico circunstancial e que, por isso, tem uma reserva 

interior que lhe dá potencialmente a possibilidade de deslocar-se para outras demandas 

históricas que estão a caminho. Ouça-se o autor: 

 

Há uns vinte anos, sou reconhecido como ―teólogo das religiões‖ e é verdade 

que intervenho frequentemente na França e no estrangeiro neste domínio e 

tive de responder a numerosos pedidos de artigos. Isso não é por concessão a 

certo modo da teologia contemporânea. É em profunda continuidade com 

meu projeto hermenêutico, isto é, a vontade de interpretar a mensagem cristã 

em função de nossa experiência histórica. Se é verdadeiro que o horizonte da 

teologia fundamental do último terço do século XX foi, sobretudo, o ateísmo 

e a indiferença religiosa, o horizonte atual de uma teologia compreendida 

como hermenêutica será cada vez mais um pluralismo religioso quase 

intransponível. Isto corresponde a uma nova era na ordem do pensável, a 

saber, a passagem da modernidade à pós-modernidade
209

.  

 
 

Pode-se dizer então que a teologia hermenêutica reafirma a sua índole histórica e 

dialogal ao aproximar-se das outras religiões do mundo. Se, antes do Vaticano II, a Igreja 

Católica Romana defendia o ―extra ecclesiam nulla salus‖, depois deste, nasceu a necessidade 

de uma nova compreensão do sentido humano das outras religiões
210

. Se antes do Vaticano II 
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havia Babel, isto é, uma falta de compreensão, geradora de intolerância e violência, devido à 

imposição de verdades particulares, agora, é Pentecostes, porque o Cristo trouxe outro sentido 

para as relações entre as religiões. Desta perspectiva comum nasce o núcleo teológico vital de 

que somente ao Verbo Divino encarnado, morto e ressuscitado cabe, com propriedade, o 

qualificativo absoluto. Por isso, o Verbo Divino, sendo a teofania completa de Deus aos 

homens, é a Verdade que excede a toda verdade e, com isso, expõe os limites epistemológicos 

da teologia. Isto abre a oportunidade de diálogo interreligioso, porque hoje, por causa da 

globalização, os fiéis das grandes religiões se encontram mais próximos do que outrora. Essa 

proximidade deve ser a oportunidade para a prática de um mútuo acolhimento e para evitar 

hostilidades mútuas. Para isso, os fiéis precisam ultrapassar as noções absolutistas de seus 

sistemas religiosos. Se o fizerem, certamente se descobrirão parceiros da humanização do 

cosmos no horizonte de um único Mistério.  

No artigo ―Profession théologien: retour sur plus de quarante ans de pratique‖, 

aparecem três princípios da teologia hermenêutica estendidos ao diálogo interreligioso: o 

pluralismo de princípio, a desabsolutização do cristianismo como religião histórica e o 

enriquecimento da consciência cristã do mistério de Deus presente nas outras religiões, na 

medida em que elas podem refletir o mesmo Verbo de Deus. A verdade pensada à luz do 

Verbo encarnado não é proposicional, mas é uma pessoa: Jesus Cristo. Isso faz com que ela 

seja relacional. A verdade cristã se insere na ordem do testemunho, porque aparece na vida. 

É esta verdade não conceitual que deve presidir o diálogo interreligioso, porque, 

na medida em que não está fechada sobre si mesma, acolhe o outro na sua alteridade. Afirmar 

a verdade como pessoa, Jesus Cristo, é ultrapassar a verdade entendida como a relação entre a 

coisa e o intelecto de Aristóteles. Contudo, isso não significa abrir mão da identidade no 

diálogo interreligioso, porém, está presente no diálogo como horizonte de compreensão e 

abertura à Verdade. À proporção de que a verdade é pessoal, está aberta ao futuro humano 

como mistério de riqueza inesgotável. Isso não significa que não haja uma verdade construída 

pela razão teológica e pela tradição. Significa que quando as proposições teológicas são 

contrapostas ao Verbo Divino, a suprema verdade revelada, defrontam-se com a sua limitação 

e com o seu excesso. Assim, não obstante o seu valor imperecível, é uma verdade parcial e a 

caminho, cuja singularidade é traduzir na história o sentido do Mistério que, em si mesmo, 

sempre excede ao entendimento humano e, por isso, a teologia deve estar sempre aberta para 

redizer o mistério do Deus que a excede.  
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Na teologia hermenêutica há uma tensão entre a particularidade histórica de Jesus 

de Nazaré e o Verbo Divino, por isso, toda a vida de Jesus é assumida na universalidade do 

Ressuscitado.  A cruz de Jesus é o símbolo de uma universalidade que está sempre ligada ao 

sacrifício de uma particularidade, porque Jesus morre na sua particularidade judia para 

renascer, em sua ressurreição, como Cristo, como Universal Concreto.  Um novo paradoxo 

aparece aqui: Cristo é Jesus e a negação de Jesus. O Cristo ressuscitado libera a Jesus de ser 

propriedade do cristianismo. Por isso, o Logos não pode ser pensado senão ligado ao homem 

Jesus, porém o Logos não é somente Jesus. Então, isto equivale a dizer que o Cristianismo, 

justamente como religião da encarnação, não exclui outras formas da presença de Deus na 

história.  

Cristo é Jesus e a negação de Jesus. Daí que parece mais correto afirmar que o 

Logos não pode ser pensado a não ser ligado à particularidade de Jesus. Parece que a seguinte 

analogia ajudaria a entender a relação de Jesus de Nazaré com o Verbo: assim como a Bíblia 

não é a totalidade da Palavra de Deus, Jesus de Nazaré, na sua particularidade histórica, não 

esgota o Verbo na sua universalidade transcendente. Ao falar da particularidade de Jesus de 

Nazaré e de sua universalidade, Claude Geffré está afirmando a inseparável relação entre o 

Jesus histórico e o Verbo Divino, ou seja, o Jesus particular se torna universal mediante a 

ressurreição promovida pelo Espírito. Assim, a universalidade e a particularidade formam 

uma unidade teológica para se compreender a relação entre Jesus e Cristo. Por isso, pode-se 

afirmar que a universalidade é consequência da particularidade.  

Deve-se precisar, então, o que está ligado à humanidade de Jesus quando esta é 

pensada à luz da doutrina da encarnação. Trata-se da identidade histórica de Jesus no contexto 

da cultura judaica e da sua relação com o Verbo Divino. Nesse ponto, afirma-se que o sentido 

teológico de universal concreto é o de uma particularidade, Jesus de Nazaré, que se torna 

universal, Cristo. Este raciocínio conserva unidos, sem possibilidade de separação, o Jesus 

histórico e o Cristo Ressuscitado. A particularidade de Jesus de Nazaré não está em 

contradição com o universal, por isso, a particularidade não é um empecilho à universalidade.  

A ressurreição, como diz o apóstolo Paulo, é aquele momento singular que eleva 

Jesus de Nazaré à condição universal. Por isso, pode-se dizer que o universal assume as 

contingências da história e, por isso, pode divinizá-la, já que a cruz, que é particular, tem 

implicações salvíficas para o mundo todo. Logo, o Verbo Divino não se perde na 

particularidade de Jesus de Nazaré porque assume plenamente a sua humanidade e, ao fazer 

isso, abre o caminho para a humanidade ser recebida no seio da Trindade. Revelando-se em 
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Jesus Cristo, Deus não absolutiza uma particularidade; ao contrário, significa que nenhuma 

particularidade histórica é absoluta e que em virtude dessa relatividade, Deus pode ser 

alcançado em nossa história real. Isto nos coloca naquele ponto apropriado de que Jesus de 

Nazaré deve sempre ser afirmado junto com o Cristo da fé. Esta afirmação típica do 

paradigma cristocêntrico tradicional é prontamente admitida. Pode-se traduzi-la, pelo menos 

em parte, com Geffré, na categoria do Universal Concreto.  

Mas, é preciso conceber o vínculo também inquebrantável de Jesus de Nazaré 

com o Verbo Divino da tradição sapiencial judaica, que é afirmado no Evangelho de João no 

capítulo 1. Aceitando esta vinculação, parece que se pode afirmar o duplo vínculo do Jesus 

histórico. O primeiro, do Jesus histórico com o Verbo Divino, que precede a encarnação, mas 

que lhe dá a densidade teológica da cristologia cristã: Jesus Cristo é o Filho de Deus feito 

carne. O segundo, do Jesus histórico com o Cristo da fé, que é a salvação de Deus para todo 

aquele que crê. Essa teologia encarnacional do duplo vínculo permite falar que o Verbo é 

maior do que Jesus, porque quando se diz isso, não se está comparando um com o outro, mas 

se referindo a um momento na história humana na qual o Verbo Divino precede a Jesus de 

Nazaré. Querer vetar essa tese, apelando à relação tempo e eternidade, parece inadequado, 

porque esta é a possibilidade da história humana, do contrário, se tem que admitir que na 

eternidade de Deus tudo o que é humano já aconteceu. Mas, parece que mesmo essa 

concepção sobre Deus já não é mais admitida hoje na teologia contemporânea, quando se 

recorre, por ex., à figura do Deus crucificado e a teologia da criação como um evento 

contínuo. Parece que também não se pode vetar essa tese, recorrendo-se à Sagrada Escritura 

naqueles textos que supostamente afirmariam a existência prévia de Jesus, salvo se se referir 

às promessas do Antigo Testamento.  

A teologia do duplo vínculo também possibilita falar que Jesus Cristo é maior do 

que o Verbo, porque na sua encarnação tomou em si mesmo a realidade humana e agora já 

não é sem nós. Contudo, esta afirmação não pode ser dita em oposição àquela que diz que o 

Verbo é maior do que Jesus e nem esta deve ser dita em contraposição à outra. Aquele que 

afirmar que Jesus está intrinsecamente ligado ao Cristo deve levar em conta que Jesus 

também está definitivamente ligado ao Verbo. Agora, diante disso, cabe a pergunta: quem é 

que salva hoje, o Verbo ou Jesus Cristo? A teologia do duplo vínculo torna essa questão 

supérflua porque o verbo encarnado e ressuscitado, mesmo que carregue consigo a 

humanidade, não é outro, mas o mesmo Verbo Divino ontem, hoje e sempre, porque a 

encarnação nem diminui e nem aumenta o Deus-Filho em si mesmo.  
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O Cristo como Verbo de Deus libera a pessoa de Jesus de Nazaré de um 

particularismo que havia feito dele propriedade do cristianismo. Como universal concreto, 

pertence a todos os homens e assim é a realização concreta para a qual o ser humano tende. 

Jesus é o Cristo é o dever-ser de todo ser humano. Ele é a manifestação da unidade essencial 

entre Deus e o ser humano, porque realiza em si a promessa de Deus a toda criatura (a 

comunicação total de si mesmo) e o desejo de abertura e entrega total do ser humano a Deus. 

Por isso, Jesus Cristo é o homem essencial, o novo Adão. Pode-se recorrer também à 

pericorese como fundamento da teologia da salvação na história. Isso porque o Deus-

Trindade da confissão de fé cristã deve ser pensado como vida diferenciada na comunhão, ou 

seja, Deus não é intratrinitariamente identidade absoluta, isto distingue o monoteísmo cristão 

daquele do Judaísmo ou do Islamismo. Deus é comunhão na diferença: mistério de comunhão 

que tende a sair de sua autossuficiência e a suscitar diferenças. A Santíssima Trindade é uma 

unidade que inclui diferenças, por isso, não é contraditório reconhecer as manifestações 

diferentes do Espírito de Deus no interior da história da humanidade como história religiosa.  

A teologia do duplo vínculo aceita a tese de que Jesus Cristo é a norma normans, 

por isso entende que o destino mesmo da verdade está, como verdade humana, em ser uma 

verdade compartilhada. Esta compreensão leva a desdobramentos para um diálogo 

interreligioso: a manifestação de Deus em Jesus Cristo não fecha a história religiosa da 

humanidade; a Igreja é o sacramento de salvação, é o sacramento da presença de Deus em 

suas múltiplas e inesperadas formas ao longo do tempo; a fé em Jesus Cristo não se coaduna 

com a ideologia unitária (a verdade do cristianismo é exclusiva em relação a qualquer outra 

verdade), que tem prevalecido na Igreja Católica Romana ao longo do tempo; é preciso 

conciliar a singularidade cristã com a pluralidade das manifestações de Deus; sem sacrificar a 

diferença cristã, deve-se purificá-la de suas conotações de inclusão totalizantes; a Igreja não é 

proprietária dos dons de Deus, mas trabalha com vistas ao Reino de Deus que está no 

horizonte de todas as religiões. Podem-se considerar as diferentes religiões, ao longo da 

história espiritual da humanidade, como manifestações diversas do mesmo Espírito de Deus 

que constantemente atua no coração da humanidade.  A tarefa da Igreja não é desconsiderar as 

diferenças de outras religiões ou querer assimilá-las ao cristianismo, mas se perguntar sobre o 

que nelas existe de positivo e coopera para aprimorar o conhecimento cristão de Deus
211
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2.4 Conclusão do capítulo  

 

A Ressurreição como evento fundador da fé cristã é um fato histórico 

testemunhado pelos apóstolos da igreja. O tesmunho deles caracteriza-se pelo evento-palavra, 

isto é, o testemunho apostólico do Cristo de Deus é uma informação que visa despertar a fé 

salvadora e não a crença pura e simples no dado factual da Ressurreição. Isto aparece quando 

se examina o Evangelho de Lucas, de João e os escritos paulinos. Os dados que eles 

transmitem não visam exclusivamente à razão, mas sensibilizá-la a dar o passo decisivo: ser 

conduzida pelo Espírito à experiência da fé pela qual a alma é imersa no rio da vida e se 

ilumina na Luz eterna. Desde então, a teologia redescobre o seu poder de impactar o mundo, 

porque é profundamente humana e só é teologia de verdade se as palavras estiverem imersas 

na divindade. Isto evita que a teologia caia na frieza que caracteriza uma teologia requentada 

e na aridez de uma teologia muito segura de sua racionalidade. Se isto ocorre, a teologia está 

livre para recuperar a sua criatividade nos caminhos da história e fazer ciência sem ser 

dominada pelo discurso científico, como ocorreu com a teologia liberal e com o tomismo.  

O impacto da Ressurreição advém também do efeito proléptico, porque ela não 

esgota o seu sentido na experiência dos discípulos na aparição pós-pascal de Jesus de Nazaré. 

Mesmo que o Ressuscitado dê pistas do futuro humano na salvação divina, a Ressurreição 

conserva um excesso de sentido que só se pode aguardar em esperança. Esta dimensão 

encoberta da Ressurreição testifica que não se pode reduzi-la aos limites dos fatos brutos. 

Pode-se acreditar na novidade sempre atual da Ressurreição, porque Aquele que ressuscitou a 

Lázaro, também grita aos nossos ouvidos: ―saia para fora‖ (João 11, 33). Se lhe ouvirmos, 

veremos que a Ressurreição, mais do que um conceito, é a presença da vida divina no ser 

humano. É esta presença que autentica a ciência teológica. Sob esta autenticidade, aparece a 

diferença escatológica da Ressurreição, porque se as palavras tropeçam diante dos objetos 

corriqueiros do mundo, muito mais na nomeação de Deus. A Ressurreição é o sempre mais da 

razão e da fé. Por isso, traz algo de novo para o interior da história. Mas, na medida em que se 

compromete com a humanidade, entregando-se totalmente na morte de cruz, o Ressuscitado 

carrega a marca da história e, ao mesmo tempo, a sua ultrapassagem. A Ressurreição leva ao 

reconhecimento do incabamento da teologia porque Deus é o seu excesso.  

A vida ressurrecta de Charles de Foucauld indica de modo contundente que a 

experiência divina aparece no espírito e no corpo dos filhos de Deus. Isto coloca o fiel na 
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experiência da verdade e não na sua posse cognitiva. Aquele que pensa ter a verdade já se 

perdeu da verdade. Só tem a verdade quem vive na verdade e sabe que não a domina, porque 

compreende o segredo da vida consagrada: amar a verdade na consciência de seu abandono e 

no absoluto despossuimento. Isto leva à santificação da mente na sua totalidade e à 

consagração do pensamento na sua particularidade. Permite ver que a teologia carrega no seu 

interior a vocação à adoração e faz do teólogo alguém eleito para ser a palavra encarnada do 

Cristo no mundo.  

Quando o teólogo assume a tarefa da nomeação divina como teólogo hermeneuta, 

ele se rende à grandeza da universalidade e ao encanto da particularidade de Jesus de Nazaré. 

Assume com prazer que no Cristo, Deus se revela e se vela na história em razão de sua 

magnitude. Por isso, a verdade passa a ser relacional antes de ser proposicional. A economia 

do Verbo encarnado ajuda-nos a ver Deus entre os homens, mas ao mesmo tempo, Jesus 

Cristo aponta para o mistério de Deus. Este desamparo da teologia de uma base empírica 

denuncia que o seu discurso sofre de uma ausência radical, se ela é posta dentro dos cânones 

da epistemologia da razão científico-técnica. Esta falta, mesmo que para alguns seja um 

entrave intransponível à fé, é para o teólogo a oportunidade do amor, porque sabe que Deus 

ao se dar totalmente à humanidade, também dela se oculta completamente e sempre. Deste 

modo, a teologia hermenêutica ajuda a ―ciência‖ teológica a tornar-se menos autoritária e 

mais dialogal. Jesus Cristo como ícone de Deus desabsolutiza o cristianismo. Ele inaugura a 

era da fraternidade universal porque revela o quão mítica é a ideia de um saber absoluto em 

qualquer ramo de conhecimento e, sobretudo, quando se trata da nomeação de Deus.  

Porém, há três poderosas rejeições à experiência de Deus que exigem ser postas 

em questão no contexto da afirmação da experiência de Deus. O ateísmo clássico afirma que 

Deus não é experienciável, porque Deus não existe de fato, existe apenas como conceito. Se 

alguém afirma experimentá-lo, está em contato com uma projeção fantasmagórica dos medos 

mais profundos e dos desejos mais poderosos da humanidade, mas não experimenta Deus 

como imagina.  O integrismo católico e o fundamentalismo protestante também contestam a 

experiência de Deus. Não a nega, como o ateísmo o faz, mas a coloca fixa no passado: à 

Tradição e à Bíblia, respectivamente.  
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3 

 

CONTESTAÇÕES FILOSÓFICO-TEOLÓGICAS  

À EXPERIÊNCIA DE DEUS 
 

 
Em ―O testemunho da fé em uma cultura não-cristã‖

212
, Claude Geffré indica 

brevemente como a concepção clássica do mundo entra em crise, devido à emergência de 

interpretação moderna da realidade. Na hermenêutica pré-moderna, os fenômenos da natureza 

são explicados através de um princípio transcendental ou de um Deus Todo-Poderoso. Na 

época, isto garante o lugar de Deus no mundo, embora seja marcado por um sentido 

instrumental, isto é, de um Deus útil. Na hermenêutica moderna, define-se o ser humano 

como história. Esta reorientação de sentido põe a atenção humana na sua liberdade criativa e 

no poder que dispõe para dominar a natureza. Gradativamente, Deus perde o seu lugar no 

mundo como o apaziguador dos temores da sociedade e solucionador dos seus problemas. A 

autogênese do homem ocidental, própria da aufklärung, vincula a vida humana ao poder 

humano e a desvincula do controle divino: o mundo ocidental está dessacralizado. Porém, a 

dessacralização é apenas um aspecto de algo mais amplo: a secularização. Esta inclui a 

dessacralização do mundo, a laicização da política, a relatividade da verdade, a autonomia, o 

ateísmo e o fundamentalismo. Porém, enquanto o último se opõe à secularização, os demais 

são reações de sustentação e expansão da ideologia da modernidade. Pode-se entender a 

secularização como uma equação inversamente proporcional: enquanto a razão científico-

técnica aumenta o seu controle sobre os fenômenos da natureza, a crença em um Deus que a 

controla esmorece. Neste contexto, pergunta-se: a que pode servir Deus, enquanto o ser 

humano sente que a religião se opõe ao seu direito à autonomia
213

. Neste capítulo, esta 

indagação é considerada, a partir de três reações à secularização: a ateia, a integrista e a 

fundamentalista.  

O ateísmo preocupa-se em denunciar que o Deus cristão e todas as divindades são 

criações antropomórficas. Por isso, as divindades têm sentido social, mas não existem de fato. 

Se Deus pode ser experimentado, só o pode como projeção antropomórfica. Deste modo, o 

ateísmo visa reforçar o processo de secularização. O integrismo caracteriza-se pela recusa à 
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evolução doutrinária e consuetudinária no Catolicismo Romano e na sociedade em nome da 

tradição. O fundamentalismo protestante define-se pela afirmação da inerrância e da 

literalidade do texto bíblico. Se o ateísmo rejeita a experiência efetiva de Deus, afirmando que 

Deus não existe, o integrismo católico e o protestantismo admitem a experiência de Deus 

apenas na retomada rígida do que Deus fez no passado. Não há experiência de Deus no 

presente, exceto se for dentro dos moldes fixos do que o fundamentalismo aceita como sendo 

o modelo canônico da experiência de Deus. Neste capítulo, a meta é responder a estas 

oposições à experiência histórica e dinâmica de Deus, já que nesta tese, afirma-se que é 

possível experimentar realmente a Deus através da fé em Jesus Cristo.  

 

3.1 Ateísmo clássico: não se pode experienciar o que não existe   
 

 

A doutrina ateia clássica também chamada de ateologia recebe de Ludwig 

Andreas Feuerbach, em ―Preleções sobre a essência do cristianismo‖ e em ―A essência do 

cristianismo‖, uma contribuição decisiva. Para ele, o Deus cristão ou qualquer outro deus é 

um ídolo inventado para receber as orações, apaziguar a alma, proteger dos perigos, abençoar 

os frutos da terra e vencer os inimigos. Uma pessoa ingênua e infantil precisa de um Deus 

grande e forte. Mas, na vida adulta da humanidade, Deus, se tem algum sentido, deve tê-lo 

como preservação saudosista de uma fantasia passada que serve às necessidades humanas. 

Segundo a tese feuerbachiana, quando se percebe o mecanismo psíquico que rege a adoração 

e a construção doutrinária de Deus, percebe-se que Deus é a redução do divino ao humano. 

Afirma o filósofo: ―teologia é antropologia, ou seja, no objeto da religião a que chamamos 

théos em grego, Gott em alemão, expressa-se nada mais do que a essência do ser humano, ou: 

o deus do ser humano não é nada mais que a essência divinizada da humanidade‖
214

.  

Mas, será que a contestação feuerbachiana preserva o seu impacto quando a 

discussão sobre Deus se desloca do jogo propositivo e a própria teologia nega que Deus está 

no prolongamento das experiências inefáveis do ser humano?
215

 Não seria a afirmação 

geffriana de que Deus quer ser conhecido na história e não nos complexos projetivos do ser 

humano, o caminho da ultrapassagem do conflito entre o ateísmo e o teísmo?  Esta 

possibilidade não revelaria que a tese feuerbachiana combate um tipo específico de teologia: a 
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ontoteologia? Mesmo que o pensamento feuerbachiano esteja contraposto à ontoteologia, 

importa responder estas questões, porque se Deus não é um ente supremo segundo a escala 

dos degraus do ser, o que é então? Deus ainda seria projeção de carências espirituais 

irresolvíveis e a divinização de um desejo megalomaníaco? 

 

3.1.1 A coerência da contestação da existência de Deus 

 

Ateu é quem nega a existência de Deus. Isto significa que quando o ateu diz que 

Deus não existe, ele está afirmando que esta figura que o cristão põe sentado em um trono nas 

alturas é uma criação da mente humana. Na perspectiva feuerbachiana, isto não significa 

afirmar que o cristianismo é inútil, mas denunciar o quanto de humano existe no Deus cristão, 

na medida em que sintetiza a projeção dos desejos humanos: ―mas não digo absolutamente (e 

quão fácil seria para mim!)- Deus não é nada, a Trindade não é nada, etc., mostro apenas que 

tais coisas não são o que são na ilusão da teologia, que não são mistérios estranhos, mas 

ìntimos, os mistérios da natureza humana‖
216

. Claude Geffré parece esposar uma posição 

similar quando afirma: ―a religião de ontem e de hoje explora continuamente esta máquina de 

fazer deuses que constitui a megalomonia do desejo humano ou seu gosto pelo inefável‖
217

. 

O Deus que o ateísmo clássico nega, tem uma feição bem definida pela teologia 

clássica e pela filosofia do Absoluto: é incondicionado, princípio sem princípio, 

incognoscível, invariável, ser dos seres e apático. Esta imagem filosófico-teológica do Deus 

ocidental se afirma em face do seu contrário. O ser humano é matéria, sensibilidade, 

temporalidade, contingência e finitude. Isto põe uma tensão no interior da afirmação de Deus 

que no futuro virá a ser a sua negação. Dizer na modernidade que Deus não existe é cumprir o 

desígnio do que sempre esteve lá: aquele que afirma que Deus existe como oposição ao 

humano, tem secretamente um conflito com Deus que mais cedo ou mais tarde haverá de se 

manifestar como a sua negação. Retoma-se aqui a instrutiva teoria do parricídio de Sigmund 

Freud: o secreto desejo do filho de querer a morte do pai para finalmente se emancipar
218

. Isto 
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ocorre quando Deus é nomeado por oposição ao ser humano é ou se torna a contra-corrente 

que nos envia a nos mesmos, à nossa existência insatisfeita, substituindo a negação necessária 

do si por uma projeção delirante de nossas próprias demandas
219

. 

É neste contexto que a percepção feuerbachiana do complexo jogo do 

inconsciente religioso merece seus créditos. De modo muito sofisticado, Feuerbach percebe a 

ironia ontológica: o mundo imanente ilumina o transcendente, mas por uma monobra bem 

articulada do inconsciente, o próprio ser humano coloca sobre si o dogmatismo da 

transcendência. A fantástica inversão está terminada porque a transcendência vertical alcança 

a sua maturidade. Ela ajuda o ser humano a viver a sua infância histórica vinculado a um 

Deus ídolo que é força e  fraqueza da humanidade e o suporte de seu futuro. 

Na modernidade, a ontoteologia só pode ser experimentada na crise do 

fundamento absoluto. A alternativa à ontoteologia e às teologias de controvérsia daí 

decorrentes, é o ateísmo. Ele cumpre o desígnio inscrito desde o início no dogmatismo da 

transcendência, noutras palavras, Deus afirmado como o oposto superlativizado do ser 

humano. É o caminho da teologia clássica quando confessa a grandeza de Deus por oposição 

à miséria do ser humano.  A transascendência, a elevação do humano ao divino, aguardava 

segura o momento de sua transdescendência, ou seja, quando o ser humano vê a Deus e 

morre. Morre para Deus e renasce para a sua imanência radical que, depois de certo 

encantamento, acaba por se tornar também a morte do próprio ser humano. Isto ocorre, 

reafirma-se, porque afirmar o Absoluto é também a redução ao seu contrário. A afirmação se 

devora e se consome a si mesma. O silêncio que ela prepara é definitivo. Seca tanto a 

sensibilidade como o discurso
220

. 

Portanto, a crítica feuerbachiana à religião nega a credibilidade dos argumentos do 

crente, isto é, a concretude, o objetável do crer. Porém, não nega os efeitos do crer 

antropológica e socialmente. Trata-se de um ateísmo absoluto ou parapan atheos, que é 

diferente de um ateísmo relativo, isto é, a negação desta ou daquela divindade particular. Mas, 

o que nega propriamente o ateu? O ateu relativo nega que a proposição ―Zeus existe‖ tenha 

conteúdo. Por isso, afirma o contrário: ―- Zeus não existe‖.  Digamos que esse ateu relativo 

seja cristão, ele diz: ―-Deus existe‖. Por que esta proposição tem conteúdo e aquela relativa a 

Zeus não tem? 
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O que o ateu absoluto faz é extender a possibilidade de Zeus não existe a Deus 

não existe. O ateu nega que se possa tomar no sentido literal os julgamentos de realidade 

desses argumentos
221

. Nessa hora, pelo menos de passagem, o ateu relativo e o ateu absoluto 

concordam. Esta concordância faz a teologia moderna suspeitar que a objetivação de Deus na 

linguagem só é cômoda nos moldes do modelo epistemológico do princípio aristotélico da 

não-contradição, mas o preço que se tem que pagar é a conservação do Deus onto-teológico 

ou a crise de sua superação
222

. O psicologismo da negação é um círculo vicioso: a negação 

reafirma o negado na medida em que o diz negando. Mas, será que a linguagem viciosa deve 

prevalecer sobre o espírito de sua renovação? 

 

3.1.2 A fraqueza da contestação da existência de Deus 

 

A contestação ateia à existência de Deus quando se refere ao conteúdo da 

proposição pode ser aceita em parte, porque o conteúdo posto na proposição resulta não de 

Deus em si, mas da experiência que alguém tenha tido com Deus. Desde então, esse conteúdo 

não é a afirmação de algo sobre Deus, mas já é a manifestação de Deus no ser humano, isto é, 

aquilo que se percebeu. É por isso que um conteúdo propositivo sobre Deus não afirma uma 

realidade sobre Deus fora da experiência, porque a própria experiência de Deus ocorre na 

experiência ontológica de Deus na subjetividade humana. Claude Geffré assume 

decididamente a posição anti onto-teológica. Diz ele, ao comentar o livro de Jó: ―a única 

resposta de Deus a Jó, não é uma argumentação, é o dom de uma presença no coração do 

silêncio. Deus está presente em todo lugar e sempre‖
223

. A palavra Deus só tem sentido 

quando permanece vazia de qualquer conteúdo. Parece que se pode fazer um paralelo com 

Chuang Tzu quando diz: ―nomear o Tao é nomear a não coisa [...] O Tao é um nome que 

indica sem definir. O Tao está para além das palavras e para além das coisas. Não se exprime 
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nem por palavras nem pelo silêncio. Onde não existem nem mais palavras nem o silêncio, o 

Tao é apreendido‖
224

. 

Rudolf Bultmann segue a mesma lógica. O falar de Deus como um falar sobre 

Deus, como se Deus fosse uma coisa, um objeto ao alcance dos olhos, ou das mãos ou do 

pensamento é uma inocência. Para ele, semelhante falar não tem sentido algum, pois no 

momento em que se realiza, já perdeu o seu objeto, Deus
225

. Nesse caso, ao crente não cabe 

dizer Deus existe, porque esta afirmação nega a Deus. Isso ocorre porque quem diz Deus 

existe fica na obrigação de mostrá-lo na natureza, distinguindo-o dos inúmeros entes que a 

compõem. Se pudesse fazer isso, esse Deus apontado não seria Deus, porque teria caído de 

sua condição divina e se tornado mais um objeto da natureza. Esta natureza na qual Deus 

estaria seria maior do que Deus. Quem fala Deus, já está sob signo da fé, porque Deus não 

pode ser o conteúdo de um argumento. Rudolf Bultmann pode ajudar mais uma vez: ―quem é 

levado a crer na realidade de Deus através de argumentos, pode estar certo de que nada captou 

da realidade de Deus; e quem pensa estar afirmando algo sobre a realidade de Deus com 

demonstrações de sua existência, disputa sobre um fantasma‖
226

. Faz-se de Deus, mas não é 

Deus porque se Deus cria a natureza não pode caber nela e se não o pode, quem afirma que 

Deus pode existir na natureza ou em qualquer lugar do universo só pode estar falando de um 

ídolo, porque Deus, por definição, não cabe na natureza. Quem pensa estar honrando a Deus 

colocando-o em algum lugar de honra no universo, desonra-o. Segundo Rudolf Bultmann isto 

ocorre porque: 

 

todo ‗falar sobre‘ pressupõe uma posição fora daquilo sobre o que se fala. 

Contudo, não pode haver uma posição fora de Deus, e por isso também não é 

possível falar de Deus em sentenças e verdades genéricas que sejam 

verídicas, sem terem nenhuma relação com a situação existencial concreta 

daquele que fala
227

.  

 

 

Logo, um Deus conceitual que se afirma nas colunas frágeis das palavras e que 

por isso é o outro do ser humano, merece ser desmacarado como se desmascara a um 
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impostor. Nesse contexto, o pior ídolo não é o modelado pelas mãos hábeis do escultor, mas o 

ídolo conceitual. Sabe-se bem que o judaísmo conseguiu, às duras penas, após o exílio, 

reduzir a influência dos ídolos das religiões politeístas de seus vizinhos. Mas, a maior parte 

dos líderes judeus não percebeu o pior deles: o Deus conceitual que coube a Jesus de Nazaré 

crucificar quando foi crucificado. O Deus de Jesus de Nazaré era o Deus de todo lugar; 

Espírito do qual não se sabe afirmar de onde vem e nem para onde vai. Na vida de Jesus de 

Nazaré, o Deus onto-teológico da teologia judaica libertou-se do altar que os judeus lhe deram 

e passou a habitar de novo a sua liberdade e faciar-se na fé daquele que o invoca. Deus deixou 

de ser o ―SENHOR‖ para ser Pai.  Convém recordar: ―Deus é Espìrito, e por isso os que o 

adoram devem adorar em espìrito e em verdade‖ (João 4,24). Poucos contemporâneos de 

Jesus tiveram condições de ouvir estas palavras. Quando se tem um deus ídolo pensa-se que já 

se tem a verdade, por isso, a pessoa imagina que quem pensa diferente é mentiroso. Esse é o 

motivo de Jesus ter sido tão brutalmente desconsiderado. Ele rompeu com a ideia do judaísmo 

oficial de que crer em Deus é invocar continuamente a imagem que se construiu no passado, 

Jesus ensina como ensinar, isto é, a amar o amor que possibilita amar.  

 

3.1.3 A alternativa à contestação da existência de Deus 

 

Na lógica da teologia do amor, as chamadas provas racionais da existência de 

Deus já não têm grande influência. Tanto os argumentos a posteriori quanto os a priori 

perderam o seu encanto. Não se pode afirmar que Deus existe ou não existe por causa da 

natureza e não se pode afirmar que Deus existe ou não, recorrendo-se às técnicas da lógica 

formal. Nesse sentido, o argumento teleológico formulado por Platão e Aristóteles, de que a 

teleologia do cosmo testemunha a existência de um Deus, só tem valor histórico. O mesmo 

para o argumento cosmológico ou contigentia mundi de Tomas de Aquino que, sob inspiração 

aristotélica, afirma ser impossível a regressão infinita das causas às causas, sem que o 

movimento regressivo pare na Causa primeira.  Não dá para querer provar que Deus existe 

recorrendo a estes estratagemas porque são frágeis
228

. Diante do fracasso racional de afirmar a 

existência de Deus no plano demonstrável, parece que o caminho da mística cristã ajuda a 

                                                           
228

 Cf. JERPHAGNON, Lucien. Dieu preuves de l'existence de. In: Encyclopaedia Universalis en 

ligne, 2012. Disponível em :<http://www.universalis.fr/encyclopedie/preuves-de-l-existence-de-

dieu/>. Acesso em 16/03/2012.   

 



  

103 
 

superar pelo menos em parte o problema. Seria esta uma alternativa viável para o ateu e o 

cristão?  

Quem está em Deus, Deus nele está, porque isto não tem a haver com as palavras, 

mas com algo que as antecede lá no fundo da alma. Nesse sentido, o cristão e o ateu não 

discordam mais. Como o ateu, o cristão também afirma que Deus não está na proposição que 

o afirma. Deus é no ser humano a possibilidade do ser humano dizer alguma coisa; como tal, 

Deus é para o ser humano o perene incognoscível, embora seja quem põe a palavra na boca do 

ser humano. Talvez o ateu ainda discorde disso, e bem pode fazê-lo; mas agora, o lugar da 

diferença é uma questão de amor e de posicionar-se com fé diante do mistério da vida. Por 

isso, cada um pode fazer do jeito que lhe for mais conveniente, mas já não se trata de negar ou 

afirmar a Deus, porque o conflito lógico foi superado. Agora é a fé que diz que Deus está lá 

não mais como Deus humilhado como o outro do ser humano, mesmo que lhe seja um pouco 

maior, mas como quem para sempre se escondeu do olhar humano e se coloca por detrás 

deles, neles e além deles, porque Deus está nas coisas e além das coisas que os olhos podem 

olhar.  Os olhos que olham, já olham a partir do próprio Deus. Como não se trata de 

proposição sobre Deus, mas de viver na sua gratuidade, a isto não se pode negar. Mas ainda é 

possível desacreditar, porque o mistério divino é de tal monta que, às vezes, mesmo ao crente 

ocorre duvidar.  

Henry Duméry, discorrendo sobre o Inefável, afirma com Ludwig Wittgenstein 

que ―daquilo que não se pode falar, deve-se calar‖
229

. Tal é a condição humana face ao 

Inefável, porque o Inefável se mostra e não se diz. É indizível, sem exposição, sem expressão, 

inexistente no plano dos entes. Segundo Leonardo Boff : ―é a transparência de todas as 

coisas‖
230

. Por isso, sempre há algo de suspeito na afirmação do Inefável, porque como falar 

do silêncio? Como nomear o Inefável que é  refratário a toda afirmação descritiva? Se é 

inexprimível, como exprimí-lo? Quem ousa fazê-lo, o faz ―como se procedendo por evasão, 

um sentido pudesse chegar a estabelecer ao menos ao meio-dia, em um claro-obscuro, o que 

se refugia em uma densa escuridão‖
231

. Nomear o Inefável só é possível trabalhando com as 
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palavras além da denotação. Deve-se fazer o mergulho conotativo que deixa capturar o 

sentido do amor: 

 

Em Tua presença, a calma. 

Como em um banho de sol, entrego-me e Tu guias-me às antecâmaras que 

são apenas luz. Tudo é tão puro, tão transparente que o olhar não apreende. 

A eternidade aflora, doce mas extrema; nela, o presente fica suspenso em um 

Sopro. Tua paz fortalecê-me e a alegria espalha-se.  

Pensamentos atravessam-me, como nuvens que deslizam, minhas ideias se 

dissolvem e se precipitam em chuva. 

Mas, quando Te contemplo, frequentemente meu corpo é minha bússola e já 

não me desvio mais. Então, Tu emerges em mim segundo o teu gosto
232

. 
 

 

Neste caso,  só se exprime o que pode ser, não se enuncia o Inefável; mas a 

maneira que se diz ter visto pode ser lógica, ter suas regras e seu emprego
233

. Portanto, 

nomear o Inefável é relacionar-Lhe ilusoriamente às palavras humanas; é inserir-Lhe 

categorias humanas que lhe são indiferentes. Parece que o místico não ama um conteúdo 

afirmado sobre Deus: Deus existe ou não existe. O místico cristão ama o Amor que o 

possibilita amar. Mesmo que David Hume alegue que os místicos são os verdadeiros ateístas 

sem o saber e Léon Brunschvicg afirme que a teologia negativa é a negação da teologia, 

                                                                                                                                                                                     
 
232

―EN TA PRÉSENCE 

En Ta présence, le calme. 

Comme en un bain de soleil, je m'abandonne 

Et Tu me guides vers les antichambres 

qui ne sont que lumière. 

Tout est si pur, si transparent que 

le regard n'accroche pas. 

L'éternité affleure, douce mais extrême;  

Le présent y est suspendu dans un Souffle. 

Ta paix m'affermit et la joie se répand. 

Des pensées me traversent, 

Tels des nuages qui glissent, 

Mes idées se dissolvent et se brisent en pluie. 

Mais quand je Te contemple, 

Souvent mon corps est ma boussole et je ne dévie plus. 

Alors, Tu émerges en moi selon Ton goût‖. 
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parece que a teologia mística é o complemento necessário da teologia positiva
234

. Ora, em que 

a negação ateia de Deus se difere daquela do místico e da teologia hermenêutica? O Deus sem 

―o ser‖, sem nenhuma localização geográfica, não seria a possibilidade do ateu e do cristão se 

encontrarem como irmãos? Sim e não. Se a contribuição do ateísmo ao teísmo é o 

refinamento da fé em Deus pela subtração da objetivação de Deus, o que dizer do integrismo 

católico e do fundamentalismo protestante que se apegam a um ideário fixo como o lugar da 

manifestação divina? 

 

3.2 Integrismo: só se pode experienciar a Deus na tradição? 

 
 

O integrismo é a posição teológica de índole francesa que sacraliza a doutrina e a 

teologia católica, isto é, a Tradição
235

. Em sentido estrito, não se trata de fundamentalismo, 

porque esta palavra reserva-se mais apropriadamente ao movimento protestante de origem 

americana que nasce a partir de 1876
236

. Devido a esta diferença, é abusivo chamar-lhes 

fundamentalistas
237

. A palavra integrismo representa a transliteração de intégrisme. Palavra 

francesa que Claude Geffré emprega exclusivamente para designar o movimento que recusa 

as orientações teológico-pastorais do Vaticano II. Trata-se de um protesto iniciado na França 

pelo Arcebispo de Dakar, Senegal, o francês Marcel Lefebvre em 1970
238

. Não se deve 

confundir a palavra integrismo com integrista e nem com integralismo. Integrista é uma 

palavra cunhada no início do século XX por católicos europeus favoráveis a aproximação da 

Igreja com a modernidade para definir os de opinião contrária.  Estes, porém, alinhados com a 

encíclica Pascendi promulgada pelo papa Pio X, entendem-se como catholiques intégraux, 

isto é, defensores da integridade da fé ou tradicionalistas. Segundo Claude Geffré, cabe-lhes 

melhor o nome de integralismo ou intransigentes. Convém espeficificar a identidade 
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conceitual de cada um: enquanto integralismo denomina um movimento católico de 

resistência à modernidade, nascido no início do século XX e se debate com as forças externas 

à Igreja, o integrismo nasce em reação ao Concílio Vaticano II, em 1970
239

. Para o integrismo, 

o Concílio seria a expressão teológica de duzentos anos de modernidade, por isso, deve ser 

rejeitado
240

. O integralismo se debate com conflitos externos; o integrismo, com intrincados 

choques intra ecclesia.  

O integrismo francês recebe a sua formulação teológica e missionária da 

Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, fundada por Marcel Lefebvre, em 1970, no seminário 

de Êcone, Suiça. O integrismo esforça-se por divulgar as suas ideias através de certo 

número de organismos e de periódicos que reivindicam o tradicionalismo católico e 

combatem as posições geralmente tomadas pela imprensa e os movimentos católicos ditos 

progressistas
241

. Em 21 de novembro de 1974, Marcel Lefebvre critica abertamente a 

liderança de Roma, afirmando que a razão do estranhamento entre eles é a tendência neo-

modernista e neo-protestante, que se manifestou claramente no Concílio Vaticano II
242

. 

Em reação, o papa Paulo VI desliga a Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, em maio de 

1975. Oficialmente, o integrismo está fora da Igreja. Trata-se de um novo cisma? A crise 

agrava-se decididamente com excomunhão de 4 bispos que Marcel Lefebvre ordenou sem 

mandato pontificial. São eles: Richard Williamson, Bernard Fellay, Bernard Tissier de 

Mallerais e Alfonso de Galarreta
243

. Desde então, o integrismo pretende ser a verdadeira 

igreja católica em oposição à falsa que seria a Igreja Católica Romana. A metáfora 

lefebvriana parece indicar isso: ―mas sua glória virá de uma virgem da tribo de Judá, 
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predestinada a ser a Mãe de Deus e a Mãe do Novo Israel‖
244

. Hoje, o integrismo francês 

tem cinco seminários, vinte e três distritos e cinco comunidades religiosas no mundo
245

.  

Segundo a revista La Vie, desde o início de seu apostolado, Bento XVI tem 

acenado com a possibilidade da reintegração dos integristas à Santa Sé. Em 2005, os 

líderes do movimento, impuseram três condições à Igreja para se reintegrar: a liberação da 

―missa antiga‖, a suspensão de excomunhões e a abertura de discussões doutrinais
246

. As 

três são acolhidas por Bento XVI: a reabilitação oficial da ―missa antiga‖ ocorre em sete 

de julho de 2007
247

, a suspensão da excomunhão dos bispos, em 2009
248

 e a abertura de 

estudos doutrinais, de 2009 a 2011
249

. Ao final desses estudos, a Santa Sé propôs um 

protocolo de reintegração que está sob análise da liderança da Fraternité Sacerdotale 

Saint-Pio X
250

. Sabe-se que a postura de Bento XVI não agrada aos progressistas. Por isso, 

esta crise parece longe de acabar, como indica o discurso do Arcebispo Bernard Felley, 

líder dos integristas, feito em junho de 2011: 

 

Posso garantir-vos, meus mui queridos irmãos, que se um dia Roma 

regularizar finalmente nossa situação canônica, o combate começará, isso 

não será o fim! [...] Esse combate é longo, é verdade, mas não podemos 

mudá-lo. O diabo é o diabo e não vamos fazer a paz com o diabo. Isso durará 
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até quando Deus o permitir, porém temos o que nos é necessário para este 

combate, temos a graça, o sustento de Deus
251

.  

 
 

Feita esta brevíssima apresentação etimológica e histórica do integrismo, passa-se 

ao método. O ponto de partida é ―Le neo-fondamentalisme dans l’Église‖ e ―Pour une 

herméneutique particiliaire‖
252

, no contraponto com Marcel Lefebvre
253

. Visa-se entender 

como a Missa se torna o centro de um conflito de extrema gravidade no interior do 

cristianismo. Pretende-se examinar a teologia da missa do integrismo, como a compreende 

Marcel Lefebvre, perguntando-se especificamente pela natureza da experiência de Deus para 

compará-la com a que se defende nesta tese. Talvez um exame do ato de culto respondesse 

melhor à percepção da experiência de Deus como o partilhamento da vida divina no culto, 

mas esta abordagem exige um trabalho de campo que está fora do objetivo da pesquisa.  

Neste subtópico, focaliza-se a experiência de Deus que o integrismo proporciona 

no seu apego à Tradição para, ao final, contrapô-la à desta tese, isto é, que a experiência de 

Deus atualiza-se na dinâmica da história. Trata-se de discutir se a fé cristã caracteriza-se pela 

fixação em certa forma histórica de sua apreensão ou a sua perene atualização aos novos 

registros do espírito humano. Examina-se a natureza da experiência de Deus no integrismo, 

processa-se o seu exame teológico e conclui-se fazendo o contraponto da relação entre a 

experiência de Deus no integrismo e na teologia hermenêutica. 

 

3.2.1 A experiência de Deus no integrismo 
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Em uma conferência realizada em quinze de fevereiro de 1975, em Florença, 

Itália, Marcel Lefebvre, três meses antes da Fraternité Sacerdotale Saint-Pio X ser desligada 

pelo papa Paulo VI, afirma que a sua resistência a Roma esta diretamente ligada à renovação 

do rito da missa feita por Paulo VI, em substituição ao rito tradicional. A conferência ―Da 

Missa de Lutero à Missa do novo rito‖ tem cinco partes: sìntese dos princìos fundamentais da 

Missa, ataque de Lutero à Missa, semelhança da Missa do novo rito com a Missa de Lutero, 

da validade e da invalidade da Missa e a opção pela Tradição. Ela busca dar as razões 

teológicas da crise entre a Fraternité Sacerdotale Saint-Pio X e a Santa Sé. O seu exame pode 

dar algumas pistas importantes para a compreensão da natureza da experiência de Deus que 

ali se defende, isto é, de que só se pode experienciar a Deus na Tradição. Se bem sucedida, 

essa experiência será faciada com a que Claude Geffré defende para estabelecer os seus 

desdobramentos hermenêuticos.  

Para Marcel Lefebvre, a Missa retoma o sacrifício de Jesus no Calvário. Na 

celebração da ceia com os seus discípulos, Jesus institui tanto a Missa, isto é, o sacrifício de si 

mesmo, quanto o sacerdócio, ou seja, a pessoa qualificada para celebrá-la. Por isso, ambos 

devem ser guardados pela Igreja. Na Missa, diz ele, ―o Sacrifìcio da Cruz [...] se renova sobre 

nossos altares‖, porque Jesus Cristo deu a sua própria Pessoa à Igreja quando morreu na cruz. 

Desde então, prossegue o bispo, ―esse sacrifìcio estava destinado a continuar, a perseverar 

através dos séculos, como Ele o havia instituìdo, juntamente com o Sacerdócio‖. Só assim, 

reafirma, ―esse sacrifìcio é a fonte de todos os méritos, de todas as graças, de todos os 

Sacramentos; a fonte de toda a riqueza da Igreja. Disso devemos recordar, ter sempre essa 

divina realidade‖. Marcel Lefebvre conclui: ―é o Sacrìficio da Cruz que se renova sobre os 

nossos altares, e o Sacerdócio está em relação com ele, em relação essencial com esse 

Sacrifìcio‖. Por isso, ambos são inseparáveis. Diz o bispo: ―o Sacrifìcio da Missa será 

oferecido‖. No Sacrifìcio, Jesus quis ser a vìtima e só o será se ele estiver presente nos altares. 

Prossegue: ― sem a Presença Real nos nossos altares, não haverá vítima, não haverá 

Sacerdócio. Tudo está ligado: Sacrifício, Vítima, Presença Real, portanto 

TRANSUBSTANCIAÇÃO‖. E conclui: ―[O Sacrifìcio da Missa] é a encarnação de Jesus 

Cristo, séculos a fora: usque ad finem temporum [até o fim dos tempos], o Sacrifício da Missa 

será oferecido‖. 

De acordo com Marcel Lefebvre, a teologia do Sacerdócio Universal de Lutero 

assemelha-se aos ataques dos modernistas ao Sacerdócio. Assim, segundo ele, Lutero quis 

desqualificar a Missa reduzindo a dignidade do Sacerdócio, exatamente ―como fazem os 
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modernistas‖ hoje. E continua: ―Lutero sabia que se o Sacerdócio desaparecesse, não mais 

haveria Sacrifício, não mais haveria vítima, não haveria mais nada na Igreja, não mais haveria 

fonte das graças‖. O desdobramento do Sacerdócio Universal é, diz Marcel Lefebvre, a 

laicização dos padres que ―não querem mais ter uma veste particular, não querem mais se 

distinguir dos fiéis, porque todos são padres; e são os fiéis que devem escolher os padres, 

eleger os seus padres‖. Para Marcel Lefebvre, ―os progressitas de nosso tempo não 

descobriram novidades‖. Lutero é a sua inspiração. Após Lutero atacar o Sacerdócio, volta-se 

para a Transubstanciação: ―Ele não acreditou mais na Transubstanciação, nem no Sacrifìcio. 

E disse claramente que a Missa não é um Sacrifìcio. A Missa é uma Comunhão‖. Isto 

significa, diz Marcel Lefebvre, que o que há é ―apenas uma presença espiritual, uma 

recordação ou comunhão‖. Por isso, para Lutero, afirma, não pode haver mais Missa privada e 

Sacrìficio, porque a Missa é o ―Sacramento do Pão‖. A Eucaristia, portanto, é um Sacrificium 

Laudis e não um Sacrificium Expiationis. Não há mais remissão de pecados na Missa.  

Segundo Marcel Lefebvre, as modificações introduzidas na Missa por Paulo VI, 

em três de abril de 1969, são semelhantes às modificações introduzidas por Lutero. Recorre-se  

ao bispo mais uma vez: ―as palavras essenciais de Consagração não são mais unicamente as 

palavras da forma, tais como sempre tinham sido conhecidas: ‗Hoc est corpus meum. Hic est 

calix sanguinis mei’, e as palavras que lhe seguem. Não! A partir de então, as palavras 

essenciais começam nos seguintes termos: ‗Ele tomou o pão‘, até as palavras após a 

consagração do vinho: ‗Hoc facite in mean commemorationem’ ‖. Para Marcel Lefebvre, o 

Novum Ordo estabelece a narrativa da Ceia, não é mais uma ação: ―é uma narrativa, não uma 

ação, não um sacrifìcio, não uma ação sacrificial, mas um simples memorial‖. E conclui: ―a 

atual transformação é idêntica à de Lutero‖. Entretanto, afirma Marcel Lefebvre, ―o Concìlio 

de Trento diz explicitamente: ‗quem disser que a Ceia não é um sacrifìcio seja anátema‘. 

Portanto, diz ele, ―a Ceia foi um Sacrifìcio. E nossa Missa é a continuação da Ceia, porque a 

Ceia foi um Sacrifìcio‖. Se ela é um Sacrifìcio convém ainda dizer: ―Hoc est corpus meum 

quod pro vobis tradetur‖. Para Marcel Lefebvre, a redução do sentido de Missa à forma 

celebrada por Lutero visa ao Ecumenismo, isto é, a uma relação amistosa com os protestantes. 

Ouça-se o autor: ―podemos legitimamente pensar que foi por isso que os protestantes foram 

convidados para a Comissão de Reforma Litúrgica; para ficarmos sabendo se estavam 

satisfeitos ou não, ou se havia alguma coisa que lhes não agradava, se eles podiam ou não 

rezar conosco‖.   
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Marcel Lefebvre entende que a Missa do Novo rito é ambígua porque ―um pode 

celebrá-la com a fé católica integral do Sacrifício, da Presença real, da Transubstanciação e 

outro pode celebrá-la sem ter essa intenção e, nesse caso, a Missa não será válida‖. Isto 

ocorre, afirma Marcel Lefebvre, devido à ausência das expressões Pro vobis et pro multis que 

invocam o sentido sacrifical da Missa, mas que no Novo rito estão ausentes. Essas ausências 

acabam por transformar o rito em uma narração, uma anamnese. Isto invalida a Missa: ―pouco 

a pouco, sobretudo para os padres novos, que não têm ideia do Sacrifício Real, da 

Transubstanciação [...]; esses padres novos perdem a intenção de fazer o que a Igreja faz, e 

não celebram mais missas válidas‖. As missas que os padres idosos celebram são válidas, 

porque eles conservam a intenção que aprenderam quando celebravam a Missa segundo o 

antigo rito. Entretanto, diz Marcel Lefebvre, ―na medida em que essas intenções se vão, 

desaparecem, nessa mesma medida, as Missas deixarão de ser válidas‖. Nesse sentido, afirma, 

os católicos se tornarão protestantes.  

A conclusão de Marcel Lefebvre é de que a Igreja deve manter-se na Tradição 

porque ―só a Tradição nos concede realmente a graça, nos proporciona realmente a 

continuidade na Igreja. Se abandonamos a Tradição, passaremos a contribuir para a demolição 

da Igreja‖. O Concílio Vaticano II, diz Marcel Lefebvre, é contraditório : ―Na primeira parte 

do esquema está dito : ‗Nada muda na Tradição‘, e, dentro do esquema, está tudo ao contrário 

da Tradição. O contrário do que disseram Gregório XVI, Pio IX e Leão XIII‖. A opção de 

Marcel Lefebvre é pela Tradição : ―Eu me atenho à Tradição [...] e não por essas novidades 

que constituem o liberalismo [...] Esse liberalismo penetrou na Igreja através do Concílio: a 

liberdade, a igualdade, a fraternidade‖. A liberdade liberal passou a ser no Concílio a 

liberdade religiosa; a fraternidade é o ecumenismo e a igualdade, a colegialidade. E conclui: 

―E estes são três princípios do liberalismo, originado dos filósofos do século XVIII, e que 

levou a efeito a Revolução Francesa‖.  A Igreja não pode admití-los, afirma Marcel Lefebvre, 

porque o Papa Leão XIII disse isso bem claro, em sua epístola sobre a Liberdade
254

. Portanto, 

afirma ele, deve-se resistir a esse assalto de Satanás sobre a Igreja pela oração e pela 

resistência: ―combater para conservar a Tradição e não ter medo. Conservar, acima de tudo, o 

rito de nossa Santa Missa, porque Ela é o Fundamento da Igreja e da civilização cristã‖.  

Este é o molde hermenêutico ou antes antihermenêutico da inteligência teológica 

lefebvriana. Trata-se de uma fidelidade decidida à Tradição por amor à verdade e aos 

benefícios espirituais que, acredita-se, só esse modelo poderia proporcionar. Contudo, seria 
                                                           
254

Leão XIII, Papa. Carta Encíclica Libertas Praestantissimum. Sobre os ensinamentos da Igreja a 

respeito da liberdade natural e moral. Roma, 20 de junho de 1888.  



  

112 
 

este  sentido exclusivo da Tradição a única forma de se compreendê-la e de ser fiel a ela? Será 

que o Evangelho não nasce precisamente lutando contra um tipo de Tradição, a judaica, e que 

por isso, o cristianismo deve manter-se sempre atento contra o perigo da cristalização da 

Tradição? No caso judaico, a Tradição parece ter chegado a um estado tal de rigidez  

conceitual que não havia mais espaço para o novo. Isto impediu que as autoridades judaicas 

compreendessem  o Cristo como o Filho de Deus porque estavam convictas de que possuíam 

a verdade: a Tradição de Moisés. Mas, a Ressurreição do Cristo revela o contrário. A 

Ressurreição permite novas leituras da tradição de Israel. Parece que o modelo hermenêutico 

judaico e o modelo hermenêutico dos apóstolos deixam um ensino precioso para o futuro do 

cristianismo: a desabsolutização da verdade da cultura pela afirmação da verdade relacional. 

A Tradição não deve se impor ao presente, mas deixar-se dizer no presente para manter a sua 

força através dos tempos.  A redução da ação divina a esta ou àquela esfera da celebração 

cúltica parece ser uma apropriação eclesiástica muito interessante porque afirma o seu poder, 

mas parece difícil de sustentar quando se pensa na grandeza de Deus que é Espírito e que não 

é  propriedade de ninguém. Esta dialética com o pensamento lefebvriano exige que se pense 

mais acuradamente sobre a natureza da Tradição e de como isso se relaciona com a 

hermenêutica.  

 

3.2.2 O exame teológico da experiência de Deus no integrismo 

 

Parece correto afirmar que para Marcel Lefebvre, a experiência de Deus no 

Catolicismo Romano ocorre sobretudo no rigor da repetição ritualística da celebração da 

Missa pelo sacerdote qualificado. Por isso, deve-se ater à Tradição, porque ela garante a 

permanência do rito e das bênçãos daí decorrentes. Porém, se o princípio da obediência à 

Tradição no Catolicismo é a autoridade papal, então a desobediência a uma autoridade papal a 

favor de outra só parece ter sentido na lógica da distância efeitual, isto é, na medida em que a 

complexidade histórica da Tradição não está mais acessível e a pessoa pode venerá-la 

embevecida, devido a esta distância. Mas, quando se está vivendo a trama da história, isto não 

ocorre, porque a razão se percebe diante de outra razão e, por isso, não se coloca em uma 

posição assimétrica. Parece que é isto que ocorre com Marcel Lefebvre. A hermenêutica 

conciliar de Claude Geffré ajuda a compreender isto melhor.  

A tradição pode ser entendida como tradicionalidade, como conteúdo transmitido 

e como pretensão à verdade. Tradicionalidade é uma palavra ricoeuriana que focaliza o 
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processo de transmissão, isto é,―o processo mesmo de transmissão, ou ainda para retomar 

termos que já temos encontrado, a tensão entre a eficiência do passado que nos afeta e a 

recepção ativa do passado do qual somos responsáveis‖
255

. A teoria da tradicionalidade 

compõe-se de dois níveis: o espaço de experiência e o espaço de expectativa. O primeiro 

vincula o intérprete ao legado das gerações anteriores  e ao legado das instituições. O 

segundo, provoca-lhe as visadas mais ou menos claras do futuro. Segundo a teoria da 

tradicionalidade, toda pessoa é afetada pelo passado, efeito que os alemães chamaram de 

wirkungsgeschichte e os franceses definem por ―la conscience de l’histoire des effets ou du 

travail de l’histoire‖. Deve-se notar que o espaço da experiência opera naturalmente quer se 

tenha dele consciência ou não. Porém, a recepção inconsciente e/ou apaixonada quase sempre 

remete a uma suposta fidelidade ao passado e gera uma rejeição ao futuro. Isto seria a tradição 

compreendida tanto como conteúdo e, consequentemente, como verdade. Porém, uma 

recepção ativa é diretamente comandada por nossa pré-compreensão do momento
256

. A este 

processo no qual a pessoa participa ativamente na recepção da tradição dá-se o nome de 

tradicionalidade, enquanto que à sua recepção passiva, que remete sempre à permanêcia da 

tradição, dá-se o nome de  tradicionalismo. A tradicionalidade é vital na construção do futuro, 

o tradicionalismo promove a gradativa ruptura entre o passado e o presente da sociedade. A 

longo prazo, o tradicionalismo é fatal, porque leva à ruptura da instituição com a sociedade.  

A tradicionalidade, ao contrário, mantém o vínculo entre o patrimônio espiritual da 

humanidade e o seu futuro através de sua retomada inteligente.  

Quando se aplica a teoria da tradicionalidade à Tradição cristã, deve-se falar então 

de uma fidelidade criativa em contraponto à fidelidade mecânica. A tradição cristã não 

transmite um texto passado e nem um evento fixado no passado, mas um evento que não se 

repete, um evento sempre atual, a saber, o evento (ephapax) da Ressurreição do Cristo
257

. Ao 

contrário, a concepção arcaica de tradição é a tradição como transmissão de um passado quase 

materializado, de um passado imutável
258

. Porém, esta compreensão de tradição torna-se 

insustentável, se se toma a sério a condição de todo testemunho, é preciso, ao lado da 
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continuidade inerente a toda tradição, sublinhar também a descontinuidade entre os 

testemunhos do passado e o testemunho presente
259

. Percebe-se que o destino da verdade 

cristã é sempre um evento no coração da história e em relação com ela
260

. Especialmente, 

quando se trata da tradição cristã, para que ela não caia na armadilha da cristalização da 

tradição, como ocorre com as tradições em geral, é preciso entender e sustentar mesmo aquilo 

que ela tem de mais específico: se está diante de um processo dinâmico que é medido pela 

distância entre o Cristo como Alfa e o Cristo como Ômega
261

. A retomada criativa do passado 

na tradição cristã é a retomada criativa da mensagem originária. Se isto parece um problema 

quando se raciocina segundo a lógica formal, já não o é quando se pensa segundo a lógica da 

virada linguística. Nesse caso, pode-se considerar o Novo Testamento como o ato de 

interpretação da primeira comunidade cristã e a distância que nos separa dele, longe de ser um 

obstáculo, é a condição de um novo ato de interpretação hoje
262

. 

Segundo a teoria da tradicionalidade, pode-se dizer que o apego à Tradição que 

Marcel Lefebvre esboça, embora tendo aparência de fidelidade à Tradição, acaba por ser um 

tipo de infidelidade, porque se apega à forma e não ao conteúdo. Ao fazer isso, acaba por 

cristalizar o cristianismo e isto é subtrair da fé cristã um de seus traços mais marcantes: a sua 

índole escatológica.  

 

3.2.3 O contraponto da experiência de Deus no integrismo e na teologia 

hermenêutica 

 

 

A prevenção da teologia contra um fechamento compreensivo que arraste a 

experiência de Deus para as repetições ritualísticas das fórmulas dogmáticas pode ser 

alcançada hoje através de quatro princípios, diz Claude Geffré. São eles: a relação entre a 

pergunta e a resposta, ler as definições conciliares à luz da leitura crítica da Escritura,  

interpretá-las, à luz da correlação crítica entre a experiência cristã fundamental e as novas 
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experiências humanas hoje e, em alguns casos, a reinterpretação de um enunciado dogmático 

que pode conduzir à sua reformulação
263

.    

Uma situação dogmática não pode ser entendida fora do contexto histórico que a 

provocou. É exatamente por isso que Jean-Noël Bezançon rejeita a tese de Marcel Lefebvre 

sobre a Ceia : 

No século XVI, o concílio de Trento (1545-1563) canonisa este aspecto da 

eucaristia. Face aos ataques de diversas correntes protestantes, dos quais os 

mais radiciais (Zwínglio) reduzem a eucaristia a uma realidade puramente 

figurativa, ele insiste sobre a ―presença real‖ do Cristo nos ―elementos 

sagrados‖ (o pão e o vinho). Se fala de ―transubstanciação‖. Todavia, o 

projeto de reformar a missa remetendo  ―às antigas normas dos Pais‖ é 

lançado. Porém, devido à falta de tempo e meios (as pesquisas sobre o 

cristianismo antigo ainda não estão lá), esse projeto é remetido para mais 

tarde: de fato, será realizado pelo concílio Vaticano II. E é na urgência, em 

1570, que o papa Pio V promulga para a Igreja de tradição latina um só e 

único ritual, aquele que era celebrado na cúria romana. Com a intenção de 

interromper a proliferação de rituais descontrolados, mas o inconveniente de 

impor a toda Igreja uma missa orientada para ser celebrada por prelados na 

ausência do povo
264

.  

 

 

Para logo em seguida completar:  

     
Seria preciso aguardar o ―movimento litúrgico‖ do século XX, onde os fiéis 

se envolvem cada vez mais numa celebração da qual não querem mais ser 

somente espectadores, após o concílio Vaticano II que levará isso em 

consideração, para que a preocupação primeira voltasse a ser ―à participação 

piedosa e ativa‖  de todos na celebração (Constituição sobre a liturgia, 4 de 

dezembro de 1963). É com esta meta principal que o concílio pede que seja 

elaborado um novo rito, mais próximo da missa antiga
265

. 
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Ao invés de se ater à aparência da fórmula, é preciso perguntar-se pelo que lhe 

precede: existe aí uma verdade mais profunda
266

. Sabe-se que todo texto responde por uma 

necessidade. E é esta questão que permite a compreensão da resposta que o texto traz. Esta 

teoria hermenêutica do texto serve para qualquer texto e em qualquer situação. Porém, além 

disso, entre em cena a fusão de horizontes, isto é, aquele do texto e este do leitor do século 

XXI. Por isso, esta fusão cria um novo horizonte a partir do qual o texto toma sentido. O texto 

resiste e deve-se respeitar seu sentido, mas ele só pode revelar sua significação permanente à 

luz da compreensão do intérprete hoje
267

. Esta hermenêutica, orientada pelo método histórico, 

permite discernir a verdade da fé que uma formulação dogmática se esforça por recaptular. 

Este método ajuda o teólogo a discernir o condicionamento cultural do sistema de 

representações que a  fórmula dogmática carrega no momento de sua elaboração. Por isso, o 

intérprete deve-se preservar da ilusão de um sentido invariável que subsistiria além de todas 

as contingências, porque não há afirmação de verdade que não se enraize em esquemas, em 

representações
268

. Isto permite entender as contradições internas nas formulações dogmáticas 

e mesmo o porquê de serem afirmadas hoje e suspensas amanhã.  

O método que preveleceu na Igreja Católica, do concílio de Trento até o Vaticano 

II, levava em conta a superioridade do magistério da Igreja sobre a Bíblia, porque era este que 

legitimava o que ela dizia. Porém, a Dei Verbum 10 afirma que  o Magistério não está além da 

Palavra de Deus. Isto significa que deve-se praticar a operação inversa, isto é, reinterpretar os 

enunciados dogmáticos à luz de nossa leitura atual da Escritura
269

. Porém, isto não deve ser 

entendido como referência a interpretações particulares, mas sim  a uma leitura que reflete o 

consenso da exegese científica no interior da comunidade eclesial, em particular o consenso 

dos exegetas relativo aos principais resultados do método histórico-crítico
270

. Não se trataria 
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de substituir um pelo outro, mas de que o dogmático leve a sério o que advém das pesquisas 

históricas.  

A experiência cristã fundamental deve estar diante das novas experiências hoje. 

Isto significa que a tradição está sob o signo da continuidade e da ruptura, porque deve levar 

em conta os estados de consciência do ser humano. Seria isso, então,  adaptar a mensagem 

cristã às circunstâncias da época? Claude Geffré diz que: ―não se trata de adaptar a mensagem 

cristã ao ethos da sociedade moderna sob o signo da permissividade e de trair o conteúdo do 

Evangelho. Porém, é preciso contar com as aquisições irreversíveis da modernidade‖
271

. Em 

certos casos, isso pode levar à reformulação de um enunciado dogmático. O que ocorreria 

naquela situação em que o enunciado já não permite mais que o sentido teológico que porta 

seja compreendido. Tratam-se de questões graves para a teologia contemporânea com as quais 

o protestantismo também se debateu. A vertente fundamentalista protestante fez com  o texto 

bíblico o que o integrismo fez com a Tradição católica.  

 

3.3 Fundamentalismo: só se pode experienciar a Deus na Bíblia? 

 
 

Fundamentalismo hoje é uma palavra de inúmeros matizes
272

. Pode-se falar de 

fundamentalismo religioso, político e científico
273

. Não obstante esta diversidade, o 

fundamentalismo, qualquer que seja a sua expressão, tem um traço em comum: a 

absolutização do seu ponto de vista, geralmente como forma de afirmação de uma concepção 

hiperbolizada da tradição
274

. É o que ocorre na cultura ocidental no final do século XIX e 

início do século XX, quando o conflito entre a razão tradicional e a razão moderna acirra-se 

mais uma vez.  

Claude Geffré acolhe este sentido amplo de fundamentalismo, mas traça-lhe 

também um significado estrito. Limita-o a dois movimentos católicos – o fundamentalismo 
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carismático e o fundamentalismo bíblico erudito
275

 - e ao fundamentalismo protestante 

americano
276

. Os três negam que haja qualquer distância do texto bíblico em relação aos 

eventos fundadores da fé cristã e afirmam a natureza ipsis litteris da Escritura
277

. Para captar 

adeptos e divulgar as suas ideias, a estratégia de convencimento dos fundamentalistas é: (1) o 

chamado à ―conversão‖ às suas ideias que são apresentadas, quase sempre, como 

correspondendo à conversão a Deus; (2) a posse política das instituições religiosas para dar 

legalidade às suas proposições e divulgá-las; (3) a perseguição imediata dos ―liberais‖ em 

nome da purificação da fé cristã; (4) a promoção anual de encontros de líderes, geralmente em 

lugar paradisíaco com as despesas dos participantes pagas pela direção do evento. Em troca, 

espera-se que estes lhes entreguem as suas consciências e capturem a das ovelhas que 

pastoreiam
278

 e a dos líderes que formam.  

Neste tópico, dialoga-se com três artigos do The Fundamentals
279

 e com ―Le 

fondamentalisme dans l’Église‖
280

. Volta-se para a experiência de Deus defendida por eles, 

examina-se teologicamente esta experiência e, ao final, compara-a com a experiência de Deus 

na teologia hermenêutica. 

 

3.3.1 A experiência de Deus no fundamentalismo 

 

O embate entre o conservadorismo americano sulista e o método histórico-crítico 

no final do século XIX e início do século XX é revelador, porque força a ala conservadora 

americana protestante a apresentar o seu método teológico. É a oportunidade de examinar a 
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sua natureza. A força parece estar na aspiração à verdade (embora se evite perguntar sobre a 

quem esta verdade interessa); a fraqueza está na afirmação de que as categorias teológicas são 

dadas diretamente de Deus, por isso, basta sistematizar e repetir. A modernidade obriga a 

consciência teológica conservadora a formalizar o método teológico que usa. A crise faz o 

conservadorismo assumir o risco de dizer que Deus se resume a um conjunto de proposições. 

Ao mesmo tempo em que isso gera adesões apaixonadas em uns, porque supostamente a 

verdade está salvaguardada das variações históricas, pode em longo prazo ajudar na lucidez 

de outros que se deixem orientar pela dinâmica da história.  

A origem do conservadorismo protestante americano é a conferência bíblica 

―Believers' Meeting  for Bible Study”. A primeira ocorre em 1876, a última em 1897. Durante 

esses anos, a conferência só não ocorreu em 1884. Este é o ponto de partida do 

fundamentalismo protestante sulista que cria a onda fundamentalista que se espalhará em 

parte da Europa, no Sul dos Estados Unidos, na América Latina e nas demais regiões de 

língua inglesa através de The Fundamentals ou Testimony to the Truth. Trata-se de uma série 

de livretos, no total de doze, publicados entre os anos 1910 a 1915, que se poderia dizer ser o 

ponto alto da resistência conservadora iniciada em 1876. Este material é resultado da 

determinação e persistência de seis cristãos protestantes que pretendiam proteger a 

perspectiva conservadora da fé cristã diante do modernismo e dos excessos cientificistas da 

alta crítica alemã. São eles: Lyman Stewart, Milton Stewart, Amzi Clarence Dixon, Louis 

Mayer e Reuden Archer Torrey. Lyman e Milton Stewart são dois empresários, possivelmente 

membros da Immanuel Presbyteriam Chruch de Los Angeles. Lyman Stewart é o presidente 

da Union Oil e frequentador do Fischer Man’s Club da Igreja Presbiteriana Immanuel, cujo 

Reverendo é Thomas Corwin Horton. Durante as conferências antimodernistas proferidas em 

Los Angeles pelo pastor batista Amzi Clarence Dixon, Lyman Stewart sente-se movido a 

disponibilizar um fundo para combater o modernimo e a teologia liberal, bem como para 

preservar a fé cristã segundo o modelo que conhecia. A proposta é aceita. Em 25 de fevereiro 

de 1908, nasce o The Bible Institute of Los Angeles, hoje Biola University, cuja razão de ser é 

produzir o ―The Fundamentals‖. Criaram um comitê para organizar o processo, a saber: o 

plano dos livretos e a chamada de artigos, cujo número chegou a noventa. O primeiro 

secretário executivo do comitê, o pastor batista Azim Clarence Dixon, supervisiona os cinco 

primeiros livretos. Segue-lhe o pastor presbiteriano Louis Mayer e o pastor congregacional 

Reuben Archer Torrey, que conclui o projeto.  
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No fundamentalismo bíblico protestante americano, Claude Geffré interessa-se na 

relação entre a Bíblia como Palavra de Deus para o crente e a Bíblia como obra de certo autor 

humano situado historicamente
281

. A questão que investiga é como pretender que a Escritura 

seja infalível enquanto inspirada por Deus, enquanto testemunha aparentemente de eventos 

que não são verificáveis historicamente?
282

 O problema é que a afirmação de infalibilidade 

apoia-se em um impasse epistemológico. A certeza absoluta apoia-se em palavras humanas 

dentro de um contexto específico. Porém, segundo a lógica fundamentalista, isto não importa, 

porque as categorias de infalibilidade e inerrância garantem a verdade do texto. James Gray, 

L. W. Munhall e Philip Mauro dedicam-se ao estudo da inspiração visando combater o 

Criticismo Bíblico
283

.  

James Gray recorre ao estudo da inspiração verbal. Para ele, são os livros da 

Bíblia que são inspirados, não os escritores. Recorre-se ao autor: ―não os escritores, mas os 

escritos. Focaliza-se no registro [...] não sobre o instrumento humano que o fez‖
284

. Além 

disso, afirma que a inspiração restringe-se aos textos originais. Isto significa que não há 

tradução absolutamente sem erro, nem poderia haver, considerando as limitações dos copistas 

humanos, sem Deus, salvo se Deus quisesse realizar um milagre perpétuo que assegurasse 

isto
285

. Segundo James Gray, a inspiração dos hagiógrafos originais da Bíblia estende-se ao 

conjunto dos livros e às suas partes. Por isso, indaga-se: ―se a divina influência sobre os 

escritores não se estender à forma e à susbtância de seus escritos; se, em outras palavras, Deus 

lhes deu somente o pensamento, permitindo-lhes expressá-lo em suas próprias palavras, que 

garantia temos de que eles fizeram isso?‖
286

 A forma e a substância dos textos originais da 
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Bíblia são inspirados, isto é, as palavras, o estilo e o conteúdo. Se isto leva à desconfiança 

quanto às traduções, responde recorrendo-se à Assembleia da Igreja Presbiteriana na América: 

―A Bìblia como a temos agora, em suas várias traduções e revisões, quando livre de todos os 

erros e equívocos do tradutor, copistas e impressores, (é) a verdadeira palavra de Deus, e 

consequentemente completamente sem erro‖
287

.  

Mesmo que a preocupação de James Gray seja a defesa da integridade do 

cristianismo, parece que se está diante de um perigoso exagero teológico, porque restringe a 

experiência de Deus à experiência do texto. Noutras palavras, só se tem acesso a Deus e à fé 

salvadora mediante a audiência da Palavra. Esta tese é desumana porque desconsidera a 

experiência de Deus nas outras religiões e reabre a porta dos conflitos religiosos.  

L. W. Munhall, mantendo-se na trilha de James Gray, afirma que ―por inspiração, 

se quer dizer que as palavras que compõem a Bíblia são sopro de Deus. Se não são, então a 

Bìblia não é inspirada de fato, é composta só e exclusivamente de palavras‖
288

. Philip Mauro 

afirma que: 

 
Está claro, então, que quando lemos, ‗a Palavra de Deus é viva‘, estamos 

entendendo então que ela existe com uma vida espiritual, inexaurível, 

inextinguível, em uma palavra divina. Se a Palavra de Deus existe nesse 

sentido, temos aqui um fato da mais extraordinária significância
289

.  

 

Parece que é correto afirmar, na trilha de James Gray e L. W. Munhall, que as palavras da 

Bíblia em si é que portam a vida. Mas, como isto, segundo a teoria fundamentalista da 

inspiração, só cabe ao texto bíblico, então se decreta o fim do próprio Evangelho.  

 

3.3.2 O exame teológico da experiência de Deus no fundamentalismo 
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A recusa fundamentalista em face da exegese contemporânea é a negação da 

distância do texto bíblico em relação aos eventos fundadores aos quais as palavras do texto 

enviam. A distância hermenêutica é evitada através de uma afirmação autoritária, por isso, a 

fé em Deus migra para a fé na proposição. Acreditar em Deus, desde então, é pronunciar a 

declaração de fé que a comunidade acredita. Porém, para Claude Geffré, a Escritura como 

testemunha sempre reenvia ao texto. Esta instância hermenêutica da Bíblia, ao invés de ser a 

sua fraqueza, é a condição de possibilidade da atualização contínua do Cristo na história da 

humanidade. Assumindo-a, o crente entra na dialética do intellectus fidei com Deus que é a 

sua origem e não põe a sua crença em algo secundário que a ratio fidei criou. 

A Bíblia porta uma verdade religiosa, própria à salvação. Não tem aspirações 

científicas. As suas verdades de Gênesis a Apocalipse se enquadram no horizonte de 

conhecimento das épocas em que os diversos livros foram escritos. Por exemplo, se em Josué 

se diz que o sol parou e hoje se sabe que isto não é assim, trata-se de uma mentira? Ou se diz 

que o inferno situa-se geograficamente no interior da Terra, isso é realmente assim? E o que 

dizer das contradições internas? Ou das afirmações imprecisas? O que dizer da progressão da 

revelação em seus múltiplos aspectos? O que dizer da maturidade dos escritores bíblicos ao 

longo do tempo? Talvez a maior irreverência ao texto bíblico seja a sua cristalização 

desautorizada. Ela é sagrada na tradução dos gemidos de homens e mulheres ao longo da 

história e de como Deus geme com eles e como Paráclito se doa no Filho para a Ressurreição 

do corpo e do seu sorriso.  Deus não pode ser experimentado como uma estátua, um ídolo 

forjado no passado, porque os novos registros do espírito humano convidam a razão teológica 

a um diálogo novo. Isto não implica aceitar o novo como uma entrega bizonha, mas a própria 

razão teológica não existe em separado da razão em geral. Não se pode negar que são irmãs 

cooperando na decifração do Mistério. Se a declaração intransigente da verdade absoluta atrai 

a muitas pessoas ainda hoje, e verifica-se que as religiões autoritárias tendem a certo 

crescimento, é porque esse discurso vai ao encontro da violência reprimida do crente e mexe 

nos resquícios inconscientes de seu desamparo.    

A afirmação fundamentalista da verdade apoia-se no preconceito não crítico da 

infalibilidade da Escritura na letra do texto. Isto significa que o único fato de abordar a 

Escritura com certa atitude crítica, já é colocar-se em atitude que é repleta de dúvida e que é 

contrária ao encontro imediato com o Deus vivo
290

. O crente que se orienta desta maneira na 

fé não pode ter outra reação do que a de sentir-se escandalizado quando ouve as críticas 
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exegéticas ao texto bíblico pela primeira vez. Tudo isso aparece como ameaça para a fé e 

contrária ao movimento da conversão ou união imediata com Deus sobre a base da escuta da 

Palavra de Deus
291

. Nesse contexto, os crentes são levados a pensar como os únicos e 

verdadeiros cristãos. Veem a si mesmos como os únicos depositários do sentido querido por 

Deus na Escritura, por oposição àqueles que colocam questões críticas e, portanto, por 

oposição a todo o conjunto de exegetas e de teólogos
292

.  

 

3.3.3 O contraponto da experiência de Deus no fundamentalismo e na teologia 

hermenêutica 

 

 

O fundamentalismo tem uma necessidade ansiosa de certeza porque se ressente da 

parcialidade natural que perpassa a existência humana. Não chega a ser um retorno ao 

fideísmo, mas fica muito próximo disto, porque, neste caso, a pesquisa bíblica torna-se algo 

desnecessário que só pode levar ao incômodo: a perda da credibilidade da fé na comunidade 

e/ou a perda da própria fé. A lógica fundamentalista não suporta a historicidade da Escritura, 

porque considera que a Escritura escapa à história e ao relativismo, é redigida no tempo da 

eternidade. Porém, esta inflação literal não tem respaldo na tradição hermenêutica clássica ou 

filosófica. Não existe este texto quimicamente puro, que represente a verdade suprema, 

porque para a tradição judaico-cristã antes da palavra existe o evento. O evento suscita a 

palavra, desde então ele é hermenêutico, interpretação. Com relação a Deus, o esquema 

evento-palavra permanece, não é suspenso. Não existe na tradição hermenêutica ocidental um 

texto que seja simultaneamente evento-palavra, isto é, o evento é a palavra e a palavra é o 

evento. Em qualquer texto onde a relação evento-palavra é suspensa e substituída pelo 

acontecimento evento-palavra, eis aí o fundamentalismo na sua expressão mais dura, pois a 

alegação divina na verdade defende uma ideologia.  

O fundamentalismo protestante é tanto a rejeição da modernidade quanto a 

afirmação do conservadorismo americano sulista. Caracteriza-se pelo protesto ao uso da 

consciência autônoma, histórica e crítica na teologia e na compreensão da Bíblia, que é 

própria da exegese contemporânea. O método histórico-crítico contrapunha-se àquele da 

Idade Média, que simplesmente acolhia o texto sem submetê-lo a qualquer indagação relativa 

à natureza de seu conteúdo e à veracidade de suas proposições. A consciência ingênua, 
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orientada por um desejo de verdade absoluta e descansada na inocência do Deus que faz tudo 

e explica tudo, ignora as exigências que a própria fé e a natureza põem-lhe diante dos olhos. A 

consciência crítica ajuda a fé a se livrar dos desejos mágicos que o ego desesperado lança 

sobre ela para alcançar segurança em face do devir da história. Por um momento, esquece que 

a segurança não é conceitual, é espiritual, ou seja, sem ver e sem tocar, a fé salta no abismo 

sem fundo porque confia que a própria escuridão e a falta de fundo já são carismas divinos. A 

consciência crítica desperta o crente do sono dogmático e exige dele a fé madura e 

responsável que se dá de acordo com a segunda ingenuidade, isto é, a fé crítica. 

Não é vergonha, nem desprestígio ao texto sagrado e à fé cristã aceitar a sua 

vocação histórica e, com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4,7, confessar o seu limite: ―mas 

este tesouro, nós o carregamos em vasos de argila, para que esse poder incomparável seja de 

Deus e não nosso‖.  O comentário do apóstolo refere-se ao corpo humano e não à linguagem, 

mas não é conclusão apressada e indevida aproximar a afirmação dele da linguagem, já que o 

corpo sintetiza as limitações humanas e as possibilidades criativas. Assim, o 

fundamentalismo, como aqui definido, parece aproximar-se da mesma lógica do Islamismo. A 

diferença é que o Alcorão é, desde a origem, um livro entregue diretamente por Alá a Maomé, 

no cristianismo, Deus não escreveu um livro, Deus viveu com os homens e se fez história. É 

preciso distinguir entre fato bruto e fato elaborado. Isto faz a diferença, porque não se renega 

a razão a favor de sua imposição de sentido que vem de fora, mas que está a serviço do status 

quo. O que está em jogo é a recusa do estatuto da encarnação da Palavra de Deus em uma 

palavra humana
293

. O teandrismo bíblico, isto é, a aliança de Deus e do ser humano na 

construção do texto, é a Palavra de Deus encarnada na palavra humana. Isto significa que a 

Bíblia inteira pode ser considerada como uma pedagogia, conduzindo ao mistério da 

encarnação do Verbo de Deus na humanidade de Jesus
294

. 

A preocupação de Claude Geffré com a dimensão exterior da ratio theologica faz 

dele um crítico dos paradigmas teológicos exclusivamente objetivistas e subjetivistas e um 

continuador do método histórico da teologia. No que concerne à dimensão interior da ratio 

theologica, parece que se evoca a liberdade porque o espírito humano se percebe no fundo da 

mais simples e da mais elaborada formulação teológica e, por isso, paira sobre qualquer uma 

de suas configurações históricas. Honra-se a verdade porque o espírito humano reconhece 
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agora que aquilo que a teologia sabe sobre Deus é a verdade da Verdade, por isso mesmo é 

parcial e dinâmica. Em ambos os casos, a ratio theologica rende-se à grandeza inabarcável de 

Deus e presta-lhe culto.  

A liberdade do espírito humano deve ser entendida de dois modos. Primeiro, ela é 

o mais da razão em face dos conteúdos teológicos, isto é, a tomada de consciência de que 

quem forneceu o conteúdo da teologia em qualquer época foi a própria ratio fidei. Segundo, 

ela é a possibilidade de abertura do intellectus fidei ao mistério imanente da Trindade
295

. Por 

isso, pode-se dizer que a teologia não é um discurso sobre Deus, mas uma resposta a ele
296

. 

Nesse caso, a ratio fidei, ao invés de comandar a relação com Deus em razão de seus 

arcabouços propositivos, reinterpreta a relação homem-Deus continuamente, porque esta é, 

reconhecidamente, a sua antiga vocação. Para assumir esta orientação teológica, Claude 

Geffré alimenta a sua própria ratio com três convicções extraídas de Santo Tomas: 

 

A primeira, é que, a propósito de Deus, sabemos melhor o que ele não é do 

que o que ele é. E mesmo quando confessamos o Deus cristão como o Deus 

Trino, nos beneficiamos de um mais em relação ao Deus da Antiga Aliança, 

mas ignoramos sempre sua essência íntima, seu quid. Minha segunda 

convicção é que a fé teologal só deve a honra de sua obediência à autoridade 

da Verdade do próprio Deus que se experimenta no interior de nosso 

espírito. Esse foi o segredo de minha liberdade interior nos momentos mais 

difíceis de minha carreira de teólogo católico quando eu não percebia o laço 

necessário entre certas verdades ensinadas como definitivas pelo magistério 

recente da Igreja e as verdades reveladas em si mesmas. Finalmente, aprendi 

na escola de Tomas de Aquino que a lucidez crítica não compromete a 

espontaneidade da fé. Em continuidade com a interpretação magnânima do 

intellectus fidei pelo Pe. Chenu, fui convencido de uma vez por todas que a 

fé não suprime o regime humano do espírito
297

. 
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       Esta articulação entre a fé e o regime humano do espírito implica em levar a sério a 

historicidade da razão quando ela se volta para a realidade mundana ou interpreta a 

autocomunicação divina. Nos dois casos, a razão trabalha orientada por seus limites culturais 

e estes não são suprimidos, porque hoje se sabe muito bem que a revelação divina não foi 

ditada aos hagiógrafos. Antes, eles a interpretaram na posse completa de suas potencialidades 

humanas. Porém, esta consciência de falta que a teologia porta antes de ser a sua fraqueza é a 

sua virtude primeira, porque é o reconhecimento da ratio theologica de que o Deus de quem 

ela fala a excede. A liberdade de Deus é o seu excesso e o saber tudo sobre ele é a sua prisão 

ou Deus acomodado ao próprio ser humano.  
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4 

CONCLUSÃO DA PRIMEIRA PARTE 

 

A concentração inicial no intellectus fidei geffriano foi interior e exterior. A pesquisa 

interior levou em conta a passagem do intelecto humano de sua condição natural, isto é, fora 

da experiência da fé, à sobrenatural: na experiência da fé. Percebeu-se que a experiência 

subjetiva de Deus resulta da gratuidade de sua autocomunicação e que é esta experiência que 

é pedra de toque da revelação. Isto significa que nada deve substituí-la, porque a experiência 

de Deus é que justifica a teologia como ―ciência‖. Porém, a teologia-―ciência‖ não saberia 

existir somente da experiência interior de Deus. É necessário voltar-se para a Ressurreição 

como evento fundador da fé cristã. Este evento é tanto a possibilidade da salvação cristã do 

ser humano como a referência fundamental da experiência de Deus pela humanidade. Isto 

porque Jesus Cristo-homem é tanto o modelo da experiência da fé, como Deus na experiência 

humana de salvação humana. Desde então, a fé retoma a sua posição prioritária de salvação. 

Por isso, as construções teológicas e as celebrações cúlticas e de evangelização estão a serviço 

de promover a experiência de Deus mediante a fé na experiência do Espírito e não mais de só 

comunicar conceitos sobre Deus. Esta inversão reafirma a condição hermenêutica originária 

da teologia em complemento à sua tradição. Como se trata de uma relação dialética, sempre 

haverá o perigo de se ultrapassar o limite adequado de tensão. Por isso, é preciso cuidar 

continuamente para que a fé não sucumba no excesso de subjetividade e para que a tradição 

das igrejas não reduza a fé ao seu conhecimento noético.  

Antes de avançar, deve-se recordar que a teologia hermenêutica geffriana parte do 

evento Jesus Cristo e que a razão teológica tem limites intrínsecos, aqueles relativos à 

configuração fisiológica da mente, e extrínsecos, aqueles que são próprios do ambiente 

cultural no qual se é educado. Aceitas estas afirmações, admite-se a distância insuplantável 

entre o fato e o sentido, devido aos limites linguísticos e cognitivos próprios das descobertas 

da cultura contemporânea. É nesta nova ambiência que a teologia hermenêutica relê os 

lugares teológicos tradicionais, acrescentando-lhes os elementos teológicos decisivos à 

ciência da fé nos tempos modernos. Esforça-se para ser a teologia fundamental que dá as 

razões da fé em um contexto novo, que já ultrapassou aquele da teologia autoritária, no qual 

bastava invocar a autoridade do texto em razão de sua origem extra-histórica para ajudar 

alguém a aderir à fé cristã.  



  

128 
 

Se a ratio theologica acomoda Deus à instituição religiosa, mesmo que afirme que 

o faz por amor à verdade da revelação, o que se tem de fato é um deus de segunda ordem. Se a 

distorção da função da teologia alcança o máximo, tem-se um Deus perigoso, porque estaria a 

serviço de alguém e, na verdade, é esse alguém que é o ―deus‖. Mas, como esse alguém está 

escondido por detrás das aparências, às vezes, não é visto. Por isso, a ratio theologica só é ela 

mesma quando ―deixa Deus ser Deus‖. Este é o lugar da liberdade de Deus em relação às suas 

revelações anteriores, porque o máximo de Deus não é tudo o que dEle se disse 

teologicamente, mas Ele mesmo na pessoalidade trinitária.  

Se a ratio theologica é compreendida como a inteligência da fé e como intellectus 

fidei, o espírito humano não se feche em uma das configurações históricas da teologia. Esse 

mais da ratio theologica é a abertura onde se pode acrescentar teologia à teologia, porque a fé 

vive da riqueza que já possui e do novo que está em gestação no coração da história. A 

tradição e a história são os lugares da contínua retomada do diálogo teológico rumo ao futuro 

de um Deus ainda maior na compreensão humana. Este é um direito inalienável de Deus e de 

cada geração.  

Pode-se dizer que a teologia não repete uma verdade original. Ela ―faz‖ a verdade 

no sentido joanino, isto é, a verdade vive e só aquele que vive na verdade possui a verdade.  

Não há revelação no sentido forte, isto é, transmissão de uma novidade na ordem da 

mensagem, sem que esta revelação coincida com uma revelação interior do sujeito a si 

mesmo, com uma iluminação
298

. Isto significa que a verdade para o ser humano só é verdade 

como apreensão, isto é, quando se distingue a verdade em si da verdade para mim. Deus é 

verdade em si e, nessa condição, é o sempre mais da verdade teológica. Este é um cânone 

fundamental da teologia hermenêutica de Claude Geffré, porque permite que a teologia seja, 

ao mesmo tempo, absoluta e variada.  

Se se preserva a integridade da liberdade e da verdade, é possível avançar para um 

horizonte ainda mais deslumbrante da vida em Deus. Desse lugar privilegiado, descobre-se 

que o ser humano só é humano de verdade quando é livre e Deus só é Deus mesmo quando 

não cabe nos conceitos, mesmo que passe por eles. Por isso, a história é a oportunidade da 

humanização humana em Deus e da divinização de Deus no ser humano. Como o disse Max 

Scheler: uma ordem de amor, porque o amor ama e vislumbra no amar sempre algo mais do 
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que aquilo que ele tem nas mãos ou possui
299

. Porém, esta falta não é ausência. É apenas a 

confissão do limite da consciência humana face ao Deus sem limites. 

Portanto, a insuperável distância entre o ser humano e Deus que a linguagem 

teológica apenas consegue apaziguar, só pode ser completada pelo amor a Deus. Como se lê 

na poesia de Angelus Silesius: ―Eu não estou fora de Deus, Deus não está fora de mim; eu sou 

a sua luz viva e sua resplandecência, e ele é o meu ornamento‖
300

. É essa interlocução 

privilegiada e única, como direito espiritual de todo ser humano, que é o núcleo da teologia 

hermenêutica. Ela não é histórica por intimação, mas por força primigênia. É uma vocação 

que o ser humano carrega no seu espírito para se descobrir na experiência e na nomeação de 

Deus.  

A tarefa hermenêutica nunca termina para os cristãos e a exigência de uma 

interpretação criativa é produzir novas figuras históricas do cristianismo em outros tempos e 

em outros lugares
301

. Claude Geffré assume essa tradição, dizendo:  

 

Eu mesmo me coloco nesta corrente. É uma teologia que procura explorar as 

fontes da ontologia da linguagem que é esboçada no último Heidegger. Na 

sua preocupação de procurar pensar o que lhe é confiado na revelação, o 

teólogo deve meditar sobre ―a pertença do dizer ao ser‖ ou ainda ―a 

reivindicação do dizer pelo ser‖, para utilizar os termos de Ricoeur. Eu situo-

me nesta tradição de pensamento e reflito teologicamente sobre o conceito 

de verdade como manifestação do ser, buscando construir sobre os 

discernimentos de Paul Ricoeur e também de Jean Ladrière
302

. 
 

 

Se o estatuto da teologia hermenêutica geffriana se caracteriza pelo evento Jesus 

Cristo, pela experiência dos apóstolos e discípulos e, em seguida, pela tematização 

escriturística dessa experiência, ele não aponta exclusivamente para o texto, mas assinala 

principalmente a experiência de Deus que o texto acolhe. O texto é sagrado, porque leva o 
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Sagrado como possibilidade de salvação para a humanidade hoje. Quando o fiel encontra o 

Sagrado, ele não encontra as palavras de um texto na sua compreensão, porque isso seria 

encontrar somente uma informação. Pelas palavras do texto, o fiel encontra a Deus mesmo na 

mesma medida e do mesmo modo em que os apóstolos o experimentaram. Isto faz com que a 

teologia hermenêutica tenha a visão do Absoluto e, simultaneamente, da especificidade de 

cada caso concreto. O Deus que se experimenta hoje é o mesmo de ontem porque, como 

outrora, Deus se revela na justa medida das necessidades específicas de cada pessoa e de cada 

comunidade de fé.  

A que isso poderia levar? Claude Geffré e os seus admiradores afirmam que leva à 

contínua abertura do intellectus fidei à verdade e aos novos registros do espírito humano e que 

tem implicação direta sobre o futuro de Deus no futuro do mundo. O ser humano é o lugar da 

presença divina. Trata-se da presença de Deus na subjetividade de todo ser humano como seu 

direito de criatura. Recorre-se o Evangelho segundo S. João (1,9): ―ali estava a luz verdadeira, 

que ilumina a todo o homem que vem ao mundo‖. Deus está no fundo da interioridade 

humana. Por isso, pode não ter a sua presença reconhecida ainda que o deseje, como relembra 

o Apocalpse de João (3,19): ―eis que estou à porta e bato‖. A presença divina na subjetividade 

humana é o ponto de partida para a experiência de Deus como Pai e a ascensão humana à 

filiação divina. Quando o ser humano decide abrir a porta, isto é, reconhecer a presença de 

Deus no interior da consciência, pode dizer como o salmista: ―na tua luz vejo a luz‖ (Salmos 

36,9). 

A natureza experiencial da teologia hermenêutica não diminui a importância da 

nomeação de Deus, porém exige que esta tenha uma natureza distinta da nomeação de Deus 

da teologia dogmatista. Se nesta a nomeação tende a ser absoluta, naquela é tomada da leveza 

histórica da relação com Deus. Se a teologia dogmatista tende ao distanciamento contínuo da 

história, a teologia hermenêutica abre possibilidades da relação com Deus na dialética com a 

história. Esta é a chave da II parte da tese: a nomeação da experiência de Deus na teologia 

geffriana.  
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II 

 

NOMEAÇÃO DE DEUS NA TEOLOGIA DE CLAUDE 

GEFFRÉ 

 

 

Na primeira parte da tese, o foco era a dimensão interior e exterior do intellectus 

fidei geffriano. No exame da interioridade, apoiou-se decididamente em Marie-Dominique 

Chenu, porque Claude Geffré credita a Chenu os méritos da teologia hermenêutica. A questão 

nuclear da primeira parte é a passagem da razão natural, aquela que permanece fora da 

experiência da fé salvadora, ao intellectus fidei, ou seja, a inteligência iluminada pela fé. 

Primeiro, concentrou-se na sua natureza. Findo este capítulo, seguiu-se o exame de suas 

relações com elementos vitais de sua constituição. Os dois movimentos, mesmo realizados em 

direções distintas, cooperam na abordagem ontológica, isto é, respondem pelas condições de 

possibilidade da inteligência teológica compreender a Deus, já que, a rigor, Deus não pode ser 

compreendido. 

Na segunda parte da tese, a concetração foi na forma de Claude Geffré fazer 

teologia. Distante do modelo teológico clássico que atribui conceitos a Deus; Claude Geffré 

volta-se para o modelo da nomeação na ordem da louvação. Pode-se falar que a teologia da 

nomeação geffriana é cúltica, porque a ―ciência‖ de Deus emerge da invocação. Segundo esta 

lógica, Deus não é um conceito que se decifra no pensamento, mas o Outro que reconhece o 

ser humano como humano e a quem o ser humano deve reconhecer como Deus na vida da 

liturgia. Se na teologia da atribuição, a ênfase recai em dizer o que Deus é, na teologia da 

nomeação geffriana, louva-se a Deus na recordação da linguagem originária: Pai. Todo o 

esforço desta teologia consiste na busca da superação do Deus Ser da filosofia e do Deus da 

lei do judaísmo. Todavia, não se trata de outro Deus, mas de um Deus diferente: sem ―o ser‖, 

não inominável, que está para além do útil e do inútil, na relação com a humanidade. Deus 

compreendido como gratuidade. 

A segunda parte assenta-se sobre dois capítulos: o primeiro, nomeação de Deus na 

teologia de Deus no horizonte da revelação judaico-cristã, que está divido em três tópicos: 

Deus, princípio epistemológico transcendental do intellectus fidei, Deus: fonte e critério de 

validação das Escrituras e Jesus Cristo: critério de validade da Tradição. A questão central do 
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primeiro capítulo é: como a nomeação de Deus pode ser feita sem que seu conteúdo se torne 

um novo absoluto. O segundo capítulo, nomeação de Deus no horizonte do Deus revelado em 

Jesus Cristo, assenta-se em três tópicos: Deus nomeado como Pai, Deus nomeado como amor 

e Deus nomeado como verdade aberta. Em ambos, focaliza-se a densidade da teologia 

hermenêutica como teologia fundamental.  

Convém reforçar que o objetivo da segunda parte é indicar como se nomeia a 

Deus sem que esta nomeação seja alçada à condição de absoluto. Este empreendimento ajuda 

a razão teológica a manter-se afastada da ilusão de que possui a Verdade enclausurada nos 

diversos modelos de verdades absolutas das teologias. A verdade não é originariamente 

conceitual; é existencial. Se a inteligência teológica se compreende deste modo, a sua 

disposição de construir conhecimento não será mais segundo o condicionamento arcaico que 

funciona por oposição, mas segundo a lógica do acréscimo e da partilha. Isso ocorre, porque a 

inteligência teológica se percebe no horizonte epistemológico da suprema Verdade e nele, as 

verdades humanas são compreendidas como incompletas e em construção. Levando isto em 

conta, concentra-se na natureza da nomeação de Deus orientando-se pela seguinte questão: se 

a teologia hermenêutica deve ser prioritariamente cúltica, como fica a teologia como ciência? 

Ou, qual é o lugar dos conceitos na teologia da invocação? Na articulação entre atribuição e 

invocação reside o problema que se quer decifrar.   

A explicitação do objetivo da II parte da tese exige que o mesmo seja comparado 

com a proposta da pesquisa dada na introdução. A hipótese de trabalho, o que o intellectus 

fidei apreende e registra da experiência de Deus deve ser elevado ao status de absoluto ou é a 

experiência de Deus que é o absoluto do intellectus fidei?, é posta diante da nomeação de 

Deus para testar a sua consistência ou provocar a sua demolição. Como na primeira parte da 

tese concentrou-se no primeiro objetivo específico, apontar a sobrelevação do espírito 

humano à entificação teológica, e a resposta foi parcial, porque a análise focalizou a dimensão 

interior e exterior do intellectus fidei geffriano, o ―dado revelado‖ e a Ressurreição,  é preciso 

ir à teologia hermenêutica propriamente dita para ver como é possível fazer teologia sem cair 

na armadilha de pôr o conteúdo da teologia acima do próprio Deus. Ao final, espera-se que se 

cumpra o primeiro objetivo específico e se dê um passo decisivo na comprovação da hipótese 

da pesquisa.  
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5 

 

NOMEAÇÃO DE DEUS NO HORIZONTE DA REVELAÇÃO 

JUDAICO-CRISTÃ 
 

A teologia da nomeação de Deus em Claude Geffré começa no princípio 

epistemológico transcendental do intellectus fidei, porque se nomeia a Deus na luz de seus 

olhos. Noutras palavras, é da experiência divina na subjetividade crente que se faz a teologia- 

―ciência‖ de matriz geffriana. Porém, adverte-se que não se trata de um excesso de 

subjetividade, porque a experiência de Deus conserva o laço com os conteúdos propositivos 

da Tradição da Igreja. É exatamente na dialética experiência, Tradição e história que ocorre a 

nomeação de Deus na teologia de Claude Geffré, porque o Deus experimentado na 

subjetividade atualiza o Deus testemunhado pelas Escrituras e pela Igreja. É na permanência 

contínua desta tensão que a teologia hermenêutica contribui para a teologia-―ciência‖, na 

medida em que lembra à ratio theologica que Deus é o seu princípio epistemológico 

transcendental (5.1). Noutras palavras, a nomeação de Deus ocorre no horizonte da Revelação 

(5.2), isto é, da autocomunicação de Deus hoje, no vínculo com a história da Igreja. Este 

princípio garante a vitalidade da teologia na medida em que ela não vive de um passado 

petrificado, mas no poder do Deus vivo que se move aqui e agora nas questões concretas e 

específicas das comunidades de fé.  Trata-se de uma questão decisiva para o futuro da 

teologia, porque é neste ponto que ela perde ou conserva a sua vitalidade antropológica.  

 

5.1 Deus: princípio epistemológico transcendental do intellectus fidei 

 

A teologia hermenêutica interroga-se seriamente sobre as condições de 

possibilidade da revelação divina. Ao fazer isso, afasta-se do literalismo da hermenêutica 

clássica e se inquieta na procura do sentido primitivo da revelação: a autocomunicação de 

Deus na história. Partindo deste princípio que antecede a todo conhecimento, Claude Geffré 

esforça-se por conservar a originalidade própria da teologia-―ciência‖. Este tópico aprofunda 

esta questão em três vias: Deus nomeia antes de ser nomeado, Deus funda a palavra que o 

nomeia, por isso, a nomeação de Deus na teologia hermenêutica é da ordem do testemunho e 

da história. 
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5.1.1 Deus nomeia antes de ser nomeado  

 

Na teologia hermenêutica não é a palavra que afirma a Deus; é Deus quem 

originariamente se doa à palavra e a torna possível na consciência humana. Pairando sobre as 

palavras, Deus é a possibilidade de sentido das palavras, porque a inteligência humana é uma 

emanação de sua inteligência. Se Deus é fonte do sentido, é natural que transcenda as palavras 

e as possibilidades históricas da consciência humana. Deus é a possibilidade de sentido da 

consciência. Por isso, a estética da revelação, isto é, a percepção humana da manifestação de 

Deus é inseparavelmente História e Escritura. Pode-se mesmo afirmar que a expressão 

‗revelação de Deus‘ evoca a ideia de um Deus que escreve uma história mais do que um 

livro303. Antes de a humanidade nomear a Deus, Deus elege a humanidade na gratuidade de 

seu coração e age para se tornar conhecido e nomeado por ela. 

Se o teólogo não reconhece isso, trai a originalidade própria da revelação 

bíblica304. Esta afirmação inverte a lógica da ontoteologia, porque a verdade, mesmo vinda de 

Deus, não é imposta. Deus não recorre à violência da suspensão da consciência humana para 

impor verdades eternas que estão fora da experiência humana. Mas, respeitando a alteridade 

humana e os limites do desenvolvimento cognitivo, Deus ajuda o ser humano a significar a 

sua vida andando ao seu lado na caminhada. A revelação é um processo histórico ainda em 

estado de acabamento: 

 

Deus se revela nos eventos da história. Esses eventos são por si mesmos 

palavras de Deus porque, enquanto situados no desenvolvimento da história 

da salvação, eles são portadores de sentido. Porém, eles só revelam todo o 

seu sentido, como manifestação do plano de Deus, se são atualizados na 

consciência do Povo de Deus
305

.  
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Portanto, na lógica da teologia hermenêutica não existe uma revelação de 

conteúdos definitivos, porque Deus não revela conceitos acabados vindos de um mundo 

paralelo. Para Claude Geffré, a revelação é definida, portanto, como um ato pessoal de Deus 

que se dá à humanidade, como uma manifestação, uma epifania que só a consciência humana, 

criada à imagem de Deus, pode reter e comunicar
306

. Porém, a revelação divina parece ser 

contradita pelo ocultamento divino, isto é, pelo fato de que Deus conserva-se à distância da 

humanidade. Deus é um Deus escondido, abscôndito. Como Deus pode revelar-se e ocultar-se 

simultaneamente? Uma coisa não neutraliza a outra? Este paradoxo pode ser mitigado se se 

ultrapassar a noção clássica do Deus que já disse tudo de antemão pela noção de que o 

silêncio divino é tão sagrado quanto a sua fala. A revelação de Deus, embora seja suficiente 

para o ser humano conhecê-lo, conserva uma face de Deus que ainda será revelada. O 

processo revelação-ocultamento é próprio da Bíblia. Ele é tanto a possibilidade da presença de 

Deus no mundo quanto da fundação da consciência humana. Para Claude Geffré, este 

processo tem três fases: revelação-ocultamento, revelação-reconhecimento e revelação-

salvamento.  

Revelação-ocultamento: em Gênesis 1,1, a Palavra de Deus manifesta-se como 

ação: bara. O seu sentido é correlativo à dabar, que geralmente no Antigo Testamento 

aparece conjugada ao tetragrama inefável, YHWH. A expressão performática Dabar-Yahweh 

de Gênesis 15,1, à semelhança de bara, é inseparavelmente uma revelação de verdade e uma 

força dinâmica. Noutras palavras, a Palavra de Deus é criadora do que anuncia307. Deus rompe 

o limite do natural com o sobrenatural. É por onde se pode compreender a proximidade de 

Deus mesmo no seu ocultamento, porque se a ação da palavra divina não está disponível aos 

olhos, é possível perceber o seu resultado na natureza.  Em Provérbios 8,22, lê-se: ―o Senhor 

engendrou-me primícia de sua ação, prelúdio de suas obras antigas‖. Este texto parece apontar 

para a mesma direção dos dois textos de Gênesis. Isso sugere que a transparência de Deus, 

que pode ser compreendida como um distanciamento negligente das questões humanas, é o 

segredo de sua presença no mundo. A revelação é inseparavelmente mistério de palavra e 

mistério de silêncio308, porque naqueles momentos da história nos quais Deus consente em 
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falar e se expor como o Outro do ser humano, embora o seja só por concessão, sacraliza  

ambos: o silêncio de Deus é tão sagrado quanto a sua fala. O silêncio diz tanto ou mais do que 

as suas palavras, porque no silêncio, Deus fala à humanidade, ao universo, enquanto que 

quando fala, fala a alguém. O direcionamento da fala a alguém limita o seu sentido a esse 

alguém.   

Revelação-reconhecimento: João 1,1, ―no princìpio era o Verbo e o Verbo estava 

com Deus e o Verbo era Deus‖, acrescenta algo ainda mais importante aos três versìculos 

mencionados no parágrafo anterior. Antes de qualquer interpretação, antes de qualquer 

sentido, era Deus mesmo que, na criação, preparava a possibilidade de ser reconhecido nela. 

O processo de criação traz desde o começo o potencial de reconhecimento do Criador em 

estado embrionário. A razão humana viria a ser o lugar privilegiado dessa interlocução. Paul 

Tillich parece afirmar algo semelhante: 

 

É o caráter abismal da vida divina que torna a revelação misteriosa; é o 

caráter lógico da vida divina que torna possível o mistério da revelação; e é o 

caráter espiritual da vida divina que cria a correlação de milagre e êxtase, na 

qual a revelação pode ser percebida
309

.  
 

 

Revelação-salvamento: A teologia da kénosis divina insinua que a história do 

Cristo com a Igreja é o lugar do contínuo deciframento de seu mistério na recuperação 

compreensiva dele como ícone de Deus. O Cristo é a Palavra divina que se revela e se torna 

revelação. É a única palavra que está além de qualquer variação de sentido, porque é em si 

mesma a transparência de toda significação.  

Portanto, a autocomunicação divina provoca continuamente a inteligência 

teológica na dialética desvelamento-velamento que, passando pelo conceito, só encontra a sua 

paz na luz de seus olhos. A manifestação da Palavra Divina no mundo é o princípio 

epistemológico transcendental da inteligência teológica. Isto lembra ao teólogo que só se faz 

teologia para hoje, mediante a vida divina que o teólogo porta, na medida em que ele está em 

Deus e Deus nele está. É exatamente ao se colocar nesta tensão que o teólogo recupera por 

completo a riqueza da Tradição da Igreja. Como no primeiro século, pode-se dizer que Deus é 

Emanuel: ―Deus conosco‖.  Este acontecimento notável possibilita ao ser humano o acesso à 
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pátria trinitária porque, no Cristo, Deus é a sua própria mediação
310

. Deus salva a humanidade 

do fechamento radical aos limites da matéria. Desde então, a criação tende para a sua 

consumação, porque a revelação ilumina de sentido tanto o seu começo quanto o seu fim. 

Pode-se dizer que o espetáculo final da recepção divina à sua criação ainda está por vir, que o 

mais de Deus está no futuro. Isso reafirma o sentido último da revelação em si mesma: abrir à 

criação o horizonte da eternidade, na medida em que Deus é o mistério deste mundo e daquele 

que está vindo. Como o afirma Xavier Tilliette : ―a essência da fenomenalidade não é 

fenomênica, a manifestação não ilumina a si mesma, mas as trevas‖311. Parece que esta 

proposição exige esta outra: ―que luz é esta que me clareia e que fere o meu coração sem 

ofender? Que me faz tremer e abrasar! Tremo, porque sou diferente dela, abraso-me enquanto 

com ela me pareço‖312.  

 

5.1.2 Deus funda a palavra que o nomeia 

 

A tradição judaica reverencia as memórias dos profetas porque reconhece que 

através deles Deus falou e ainda fala. Porém, não se deve compreender que as profecias sejam 

pronunciadas pelo próprio Deus, pela intermediação de um mensageiro profético puramente 

passivo313. Ao contrário, uma teoria da revelação se desdobra na dimensão de uma Palavra, de 

uma subjetividade falante cuja voz, prolongada pela Escritura, conserva testemunhos 

privilegiados314. As teologias das epifanias do Antigo e do Novo Testamento põem o 

entendimento desta questão, a começar nos objetos da natureza, passando pelos seres 

humanos e alcançando as alturas na encarnação do Filho de Deus: Jesus Cristo. Porém, 

mesmo aí, a revelação aguarda pela epifania redentora de Deus.  
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A teologia da epifania divina no Antigo Testamento pode ser resgatada em Êxodo 

3,2 onde se lê que ―o Anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo, do meio de uma 

sarça‖. Da sarça, Deus disse a Moisés: ―Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de 

Isaac, Deus de Jacó‖ (Êxodo 3,6). A sarça e o Monte Sinai são dois elementos da natureza que 

se tornaram sagrados, porque são canais por onde Deus se manifesta. A partir daí, o evento cai 

na conta de um registro e, em seguida, torna-se um patrimônio espiritual da cultura judaico-

cristã. Desde então, adquire o estatuto de uma descrição humana, sob os signos humanos de 

algo que aconteceu no tempo e no espaço com Moisés. Orientado por esta teologia, Claude 

Geffré entende que falar de escritura e de fixação de um texto canônico, é necessariamente 

voltar-se para o processo interpretativo, como lembram as pesquisas sobre a linguagem315. A 

teologia da epifania lembra que os objetos epifânicos não são sagrados em si, o são por 

participação, isto é, em dado dia na história, Deus irrompeu-se no mundo através deles. A 

sarça e o Monte Sinai lembram os inúmeros objetos que são elevados de sua simplicidade à 

simbolização de Deus que por eles se manifestou. Por isso, eles são hierofânicos, objetos nos 

quais Deus doou-se ao seu povo como poder e como vida.  

Parece então que Deus não comunica conteúdos propositivos, Deus se 

autocomunica. Sendo este o caso, Deus funda o sentido da palavra que o nomeia. Porém, este 

sentido não corresponde à lógica da ontoteologia, isto é, a uma suposta correspondência exata 

entre os signos e o acontecimento, mas ao sentido possível à inteligência que o lê.  Na 

teologia hermenêutica, isto faz a diferença porque, enquanto nas outras religiões a revelação 

corresponde à comunicação de verdades, de segredos, porém não coincidem com o dom de 

uma pessoa316, na fé judaico-cristã, ao contrário, é Deus mesmo que se doa. E em resposta ao 

Deus que se dá, a fé é a oferenda da pessoa por inteiro e não somente adesão às verdades 

propositivas
317

.  

Os hagiógrafos da Bíblia compreenderam isso. A teologia da epifania de Deus nos 

objetos inanimados avança gradativamente para as epifanias humanas. Elas ocorrem com 

pessoas que creem na possibilidade de Deus se manifestar nelas. Os profetas são exemplos 

especiais a se destacar. Quando eles diziam: ―a palavra do Senhor ocorreu a mim‖; ou ―ouça a 

                                                           
315

GEFFRÉ, Claude. Livre et parole de Dieu dans chacune des religions monothéistes. In: RICHARD-

MOLARD, Georges (dir.) Colloque sur le Dieu unique..., p. 36.  

 
316

GEFFRÉ, Claude. Esquisse d'une théologie de la Révélation..., p. 175.  

 
317

Ibid., p. 175.  

 



  

139 
 

palavra que o Senhor vos fala‖, essas expressões indicam uma unidade existencial entre eles e 

Deus. Geralmente, a prova dessa estreita relação eram os cumprimentos das profecias. Mesmo 

que Deus, no processo inicial da revelação tenha usado objetos inanimados para se manifestar, 

a Bíblia testemunha que Deus se dá a conhecer preferencialmente no ser humano, porque é o 

lugar especial de sua epifania. O exemplo clássico, no Antigo Testamento, da manifestação da 

glória de Deus ocorre com Moisés: ―Ora, quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo na 

mão as duas tábuas do Documento, ao descer da montanha, ele mesmo, Moisés, não sabia que 

a pele do seu rosto ficara irradiante ao falar com o Senhor‖ (Êxodo 34,30). Porém, mesmo que 

a glória de Deus sobre Moisés seja extraordinária, o processo revelacional reservava ainda 

algo mais excelente: a manifestação de Deus em carne humana e por ela, o acesso humano à 

Trindade.  

O Evangelho de João 1,14 testemunha que ―o Verbo se fez carne e habitou entre 

nós‖. Esta declaração é a parte final do processo de revelação de Deus, porque Israel fez a 

experiência de Deus para os homens e nela adquire uma inteligência cada vez mais profunda e 

mais clara318. Isso significa que a condição divina de Jesus, escondida sob a sua humanidade, 

foi desvelada gradativamente319. A ressurreição tira definitivamente o véu que cobre o 

mistério divino-humano do Cristo. A partir daí, os apóstolos e os discípulos identificam Jesus 

de Nazaré com o a Palavra de Deus que se fez carne. É desse lugar que os 

escritores neotestamentários reinterpretam o Antigo Testamento e, por isso, testemunham que 

a revelação passou por um processo cujo ápice é a manifestação de Deus no seu Filho Jesus 

Cristo.  

A partir do Cristo, a revelação é, portanto, definida como um ato pessoal de Deus 

que se dá ao ser humano, como uma manifestação, uma epifania320. Esta assunção de Jesus 

Cristo à condição de Palavra viva possibilita o ultrapassamento do dilema ―Palavra ou evento‖ 

porque os unifica. A Palavra é o evento e o evento é a Palavra. Por isso, pode-se dizer que o 

Cristo não é uma manifestação privilegiada do Absoluto na história; ele é o próprio Absoluto 

que se fez histórico. E falar de significação é dizer muito pouco: é nesse próprio evento que a 

história se completa realmente, porque o Cristo antecipa o futuro da história no excesso de 
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glória de sua própria vida. Nele se vê que a história tem um futuro que a transcende. Por isso, 

a revelação não é somente a transmissão de uma mensagem particular em um dado momento 

da história: é desvelamento do Mistério oculto em Deus desde a eternidade, a saber, a 

comunicação que Deus faz de si mesmo aos homens321. Entretanto, quando o ser humano se 

achega a Deus invocando-o como Pai, pode-se dizer que a experiência histórica de Jesus 

Cristo, como mediador do Absoluto, coincide com a experiência espiritual do Absoluto que 

todo ser humano pode fazer322. A revelação cristã mostra então a sua dinamicidade histórica 

que é a abertura gradual da consciência de Israel para uma recepção cada vez mais ampla de 

Deus que se consuma na teofania de Jesus Cristo.  

 Portanto, esse processo fixado, especialmente, na Bíblia exige que a ratio 

theologica compreenda-se como hermenêutica, porque a interpretação deve reproduzir o que 

se passou pelos primeiros testemunhos da Palavra de Deus que é nos tornar contemporâneos 

da Palavra de Deus em sua manifestação323. Este trabalho interpretativo que visa recuperar a 

própria epifania de Deus hoje, só é possível pela elevada consideração do Antigo e do Novo 

Testamento como Escrituras que acolhem a revelação. Na medida em que as Escrituras 

testificam os atos de Deus na história, pode-se dizer que Deus funda a palavra que o nomeia, 

porque as Escrituras registram as suas epifanias. Entretanto, deve-se estar atento para evitar 

reduzir as Escrituras ao conteúdo propositivo, no qual a fé em Deus se confunde com a crença 

no literalismo do texto. Se a experiência de Deus precede a sua nomeação, o retorno sobre o 

texto visa abrir espaço e atualizar Deus hoje, isto é, os feitos de Deus de ontem sendo 

experimentados hoje. Porém, não se trata de mera repetição, mas de intervenções próprias às 

demandas atuais.  A Bíblia é a memória das inúmeras epifanias de Deus na história de Israel 

e, como tal, não é só respostas, é também questionamentos. Deus é essa realidade que 

assombra; é esse mistério aí atrás, esse infinito aí na frente; esse abismo aí embaixo, esse 

horizonte aí em cima. Deus é essa presença que seduz. Por isso, é normal permanecer no 

silêncio e na sagrada distância de sua presença à humanidade. Porém, quando Deus se 

manifesta não é pequeno o abalo que causa. 

 

5.1.3 A nomeação de Deus é da ordem do testemunho 
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Sabe-se bem dos eventos extraordinários de Deus na história de Israel e do 

espanto das pessoas que testemunharam os seus feitos. Parece que esses eventos portavam 

sempre um duplo sentido. No primeiro momento, a revelação diz ao ser humano quem a 

homem é: ―Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus, ele os criou; criou-os, 

macho e fêmea‖ (Gênesis 1,27). Em um segundo momento, diz ao ser humano quem Deus é: 

―Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó [...] Qual é o teu 

nome? [...] Eu sou aquele que serei‖ (Êxodo 3,6,14). Como complemento a este segundo 

aspecto, pode-se recorrer com proveito ao apóstolo João. Ele lembra que Jesus sempre evocou 

o papel testemunhal do Antigo Testamento em relação a ele mesmo, dizendo: ―vós perscrutais 

as Escrituras porque pensais adquirir por elas a vida eterna, e são exatamente elas que dão 

testemunho a meu respeito, mas vós não quereis vir a mim para terdes a vida eterna‖ (João 

5,39). Os feitos magníficos de Deus, devido à importância humana ímpar que portam, 

passaram a compor a tradição oral de Israel e, gradativamente, a própria tradição incumbiu-se 

de selecionar aqueles que comporiam o que hoje se conhece como a Bíblia ou Palavra de 

Deus (Dabar-Yahweh).  

Contudo, deve-se estar atento à redução que hoje se faz a esta expressão Palavra 

de Deus. Originalmente, ela carrega, sem separação, o sentido e a realização, isto é, a Palavra 

de Deus faz o que ela diz. Hoje, porém, tanto no Catolicismo Romano quanto no 

Protestantismo, ―Palavra de Deus‖ pode referir-se ao literalismo das proposições bíblicas. 

Esse procedimento, não obstante a sua pretensão de fidelidade, oblitera o conteúdo da 

revelação, porque a fé é reduzida à adesão a uma informação doutrinal que por si só não 

garante a relação com Deus.  Por isso, é preciso protestar contra essa inflação ipsis litteris se 

se quer recuperar o sentido teológico da revelação como Escritura. Na teologia hermenêutica 

isto é feito, refazendo o caminho semântico da palavra revelação e afirmando a condição 

testemunhal das Sagradas Escrituras. 

A revisão teológica da palavra revelação é necessária porque a sua redução ao 

conteúdo propositivo, desde o Vaticano I, decorre do ambiente antideísta que se formou 

naquele período. Porém, mesmo após a emergência de novas exigências à teologia cristã 

decorrentes da racionalidade moderna e mesmo após o Concílio Vaticano II ter dado a 

resposta dos católicos para essa questão, observa-se aqui e ali certa resistência a esta nova 

posição. Por isso, deve-se começar esta revisão teológica contrapondo a ideia tradicional de 
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revelação à racionalidade moderna; em seguida, é preciso rever o papel dos hagiógrafos nesse 

processo, a partir da cristologia.  

O caráter tradicional da ideia de revelação contrapõe-se ao regime moderno do 

espírito humano, cuja característica principal é a autonomia da consciência. Isto significa que 

a transmissão de algo como verdade já não pode ser por imposição, mas deve provar-se a si 

mesma no espírito que a acolhe. Ela deve mostrar as credenciais que levam a adesão da 

razão324. Com o advento da racionalidade moderna, o recurso à autoridade como prova de 

afirmações perdeu muito da sua credibilidade. Significa dizer  que o espírito moderno não 

acolhe uma verdade em nome de uma autoridade formal - mesmo que seja Deus325. De fato, a 

insistência de alguns teólogos subrenaturalistas na autoridade extrínseca da Palavra de Deus 

acaba trazendo prejuízo à própria difusão da fé, porque isto, no contexto atual, depõe contra a 

sua credibilidade.  

Na esteira de Pannenberg e do Concílio Vaticano II, Claude Geffré se opõe 

firmemente a esta posição. Para ele, no momento em que a razão metafísica não consegue 

fornecer a praembula fidei, é a história significativa do Povo de Israel e de Jesus de Nazaré 

que deve assegurar a credibilidade do cristianismo326. É nesse ponto que aparece a 

importância dos escritores sagrados.  

Hoje, sabe-se bem da distância entre o fato e o seu sentido posto pelas palavras. 

Por isso, parece insuperável a afirmação de que as palavras não são fotos de um 

acontecimento. Elas são capazes apenas de representá-lo, a partir da perspectiva do intérprete. 

Então, mesmo que se apele para um papel passivo do escritor sagrado sob um ditado de Deus, 

esse problema permanece. Pode-se afirmar isso, porque Deus não estaria comunicando 

verdades desde o céu. Se isso ocorresse, quem as entenderia? Por isso, não se pode mais 

aceitar a concepção ingênua de uma revelação compreendida como um saber pronto, cujo 

autor sagrado seria o intermediário puramente passivo sob o ditado de Deus327. Essa questão, 

desde o modernismo, levanta a necessidade de conciliar a transcendência da Palavra de Deus 

e o caráter humano da Escritura como portadora de uma palavra revelada. Por isso, Claude 

Geffré se pergunta: ―como conciliar a existência de um sentido dado, querido por Deus, com o 
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reconhecimento do ser humano como lugar único de produção de sentido?‖328. Sabe-se que ele 

consagra a vida a essa questão. Mas, se é permitido uma resposta breve, pode-se recorrer à 

reflexão crítica dos elementos que estão envolvidos na escrita e na leitura de um texto. Hoje 

se reconhece que não há uma verdade do texto que bastaria decifrar, há, porém, o sentido dos 

leitores329. É exatamente nesse ponto que aparece a importância da teologia hermenêutica. Se 

para a teologia clássica isso lembra o som de um edifício desmoronando, a teologia 

hermenêutica vê nessa implosão, a oportunidade da razão teológica se reconstruir face às 

exigências desse novo mundo.  

É na cristologia, precisamente no evento Jesus Cristo, que Claude Geffré encontra 

a resposta a esta questão. Se Jesus é a revelação máxima de Deus, logo, do começo ao fim, a 

Escritura o enuncia. Isto significa que a revelação não visava primeiramente o desvelamento 

da verdade sobre o ser humano ou sobre Deus, mas, anunciar a vinda de Deus mesmo, na 

pessoa de seu Filho. Eis aí, no Cristo, a revelação como manifestação física de Deus e, devido 

à sua carga abundante de sentido, este evento é o lugar de significação e ressignificação 

contínua do ser humano. Assim, o lugar de deciframento da verdade divina e humana não é a 

Bíblia como livro, mas a Bíblia como testemunha de Deus, isto é, de suas manifestações na 

história. Caberia perguntar por sua atualização para cada geração, já que isso implica em um 

contínuo distanciamento da presença física de Jesus entre os homens. Como fica essa 

questão? Mas uma vez, a cristologia ajuda na resposta. O Cristo ressuscitou e ressuscitado 

permanece entre os homens.  Quem crer hoje, assim como ontem, faz a experiência do Cristo 

como dom de Deus à humanidade, tal como os primeiros cristãos fizeram. Eles não creram em 

proposições sobre Deus. Eles creram em Deus. Semelhantemente, quem crer hoje não deve 

crer em proposições ―verdadeiras‖ e ―eternas‖; deve crer em Deus. A Escritura é a sinalização 

gráfica que leva a razão humana a Deus. Desse ponto em diante, Deus faz a obra no ser 

humano. Esse princípio da teologia hermenêutica é irremovível, porque não afirma o ser 

humano, afirma a Deus a favor do ser humano na sua inteira liberdade.  

Portanto, a revisão da concepção restrita de revelação retoma a sua amplitude de 

sentido: primeiro, o Cristo na sua grandeza insuperável de significação, depois o ser humano 

como esperança de Deus no mundo, por último, as Escrituras que estão a serviço do encontro 
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de Deus com os homens. Esta afirmação de Deus como princípio transcendental da razão 

oxigena a teologia como ciência da fé:  

 

em muitos meios cristãos, com prazer, sublinha-se a permanência de uma 

revelação na Igreja e na história. Portanto, assiste-se a certo desprezo da 

Palavra de Deus procurada na Escritura em favor da Palavra de Deus lida 

nos eventos históricos concretos. Fala-se com prazer de uma presença 

continuada da Palavra de Deus na história. É isso que tenta exprimir a 

apreciada expressão ‗sinais dos tempos‘, hoje muito comum
330

.  
 

 

A revisão teológica da ideia de revelação é um passo importante para recuperar a amplitude 

de seu significado. Esta retomada vincula a revelação e a história, porque entende que a 

história é em si mesma uma categoria teológica fundamental. Esta revisão também ajuda a 

ultrapassar o sentido exclusivamente propositivo da revelação próprio do fundamentalismo 

teológico protestante e do integrismo católico. Porém, sobretudo, esta revisão teológica se 

esforça para que se reconheça que é o próprio Deus que é a fonte e o critério de validade das 

Escrituras. 

 

5.2 Deus: fonte e critério de validade das Escrituras  

 

Segundo Bernard Dupuy, a palavra revelação, como qualquer palavra, não escapa 

do processo de ressignificação semântica. Na moldura clássica, o sentido de revelação 

desdobra-se em duas direções: a comunicação de uma verdade por um autor inspirado por 

Deus, cuja mensagem foi confirmada pelos sinais. Além disso, ela também foi interpretada na 

categoria da palavra e do discurso331. Porém, a razão teológico-filosófica contemporânea, a 

partir do método genético, acrescenta à perspectiva clássica esta outra, que afirma que a 

revelação é ―um ato de Deus‖, isto é, fato portador de sentido revelacional. Nesse caso, ela é 

mais eventos do que palavras, porque a revelação se resume no face a face, onde o nome de 
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Deus é invocado mais do que evocado, porque o nome de Deus é impronunciável332. No 

ambiente católico, Claude Geffré amplia essa reconstrução conceitual a que Bernard Dupuy se 

refere. São os traços críticos dessa investigação que se pretende evocar, afirmando a 

historicidade da revelação, a função testemunhal das Escrituras e a teologia da inspiração 

revisitada.  

 

5.2.1 A historicidade da revelação  

 

Santo Agostinho e Santo Tomas usam a palavra revelação para designar a Deus 

como a fonte das Escrituras. Para nomear as Escrituras propriamente ditas, Santo Agostinho 

preferia a expressão ―Doctrina christiana‖ e Santo Tomas, ―Doctrina sacra‖ ou ―Veritas 

salutis‖. É a partir do Concìlio Vaticano I, que a palavra Revelação passa a designar um corpo 

de verdades sobrenaturais e de preceitos positivos comunicados por Deus, para completar uma 

religião natural333. O problema desta mudança é a aproximação da razão teológica de uma 

racionalidade mítica, segundo a qual a revelação é um corpo de verdades caídas do céu sem 

nenhuma relação com as mediações humanas históricas334. O resultado é a separação do laço 

orgânico e sobrenatural da teologia. Enquanto Santo Tomas o preserva a partir do desejo de 

ver a Deus, desde Francisco Suarez, este vínculo é partido, porque se chega a uma 

superposição de dois andares de verdades: as verdades naturais e as verdades sobrenaturais, 

sem laço entre elas335. Isto significa que, segundo o ensino do Vaticano I, a verdade vem do 

plano metafísico para o físico, porque o objeto formal da revelação é o ensino feito por Deus 

de verdades que ultrapassam o poder natural da razão. Os eventos fundadores da história da 

salvação não fazem parte da revelação. Eles são apenas a ocasião do desvelamento do 

conteúdo da revelação336.  

O reforço da perspectiva exclusivamente sobrenatural da revelação procede do 

uso das expressões ―locutio Dei‖ e ―decreta divina‖. Isto levou a uma perigosa inversão de 

posições: os decretos divinos são os objetos centrais da revelação O Cristo como evento 
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histórico que completa toda revelação ocupa apenas um lugar secundário337. Pode-se afirmar, 

então, que a palavra revelação no âmbito do Concílio Vaticano I tem uma matriz 

intelectualista, isto é, a revelação é noética e atemporal. Ora, esta não é a concepção de 

revelação quando se acompanha o seu itinerário na Bíblia. Trata-se antes da concepção grega 

de verdade considerada como desvelamento de uma coisa oculta, de viés platônico. Por isso, 

na medida em que novas variáveis entram em cena no cenário científico e religioso, torna-se 

imperativo para o Catolicismo rever a sua compreensão teológica da revelação. A 

oportunidade para esse empreendimento é o Concílio Vaticano II.  

Na Dei Verbum, o ponto de partida da revelação não é o sobrenatural. A 

referência inicial é o evento Jesus Cristo e os demais acontecimentos a ele relacionados na 

história de Israel e nas primeiras comunidades cristãs. É a partir dessa concretude histórica 

que Claude Geffré percebe a revisão teológica da revelação operada pela Dei Verbum. Diz 

ele:  

 

A revelação não é mais um corpo de verdades doutrinais: ‗ela é a 

automanifestação de Deus em uma história significativa, cujo ápice é o 

Cristo mediador da Criação e também da Salvação. Ela é o Ato de Deus que 

se revela a si mesmo pelos eventos e as palavras que o interpretam
338

.  
 

 

 

Esta revisão teológica da revelação implica no reconhecimento de que os eventos históricos 

têm densidade revelacional em si mesmos: a revelação é inseparavelmente palavra e história, 

sentido e evento339. Portanto, a revelação é definida como um ato pessoal de Deus que se dá 

ao ser humano, como manifestação, uma epifania340. Com isso, rompe-se com o dilema 

recorrente: se a revelação é obra de Deus ou obra do homem. Se a  opção for a obra de Deus,  

exigirá o eclipse da razão e a repetição contínua do que está posto. Se for exclusivamente a 

obra do homem, romperá com o sagrado e poderá levar ao eclipse da fé. A superação destas 

exclusões mútuas, muito danosas à razão teológica, ocorre na intercessão do sagrado na 

história humana e da história humana no sagrado:  

                                                           
337

Ibid., p. 174.  

 
338

―La révélation n'est plus un corps de vérités doctrinales: elle est l'automanifestation de Dieu dans 

une histoire sensée dont le sommet est le Christ médiateur de la Création comme du Salut. Elle est 

l'Acte de Dieu qui se révèle lui-même par les événements et les paroles qui l'interprètent‖. Ibid., p. 

175. Tradução nossa. 
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É a fé como intencionalidade que permite reconhecer nos eventos um 

momento absoluto da história e, portanto, um momento da própria revelação 

de Deus. E a colocação por escrito do testemunho prestado desses eventos 

pelo Povo de Deus é uma palavra tão humana, de modo que só a fé pode 

discernir nela a Palavra de Deus
341

. 
 

 

A conexão do histórico com o sagrado e do sagrado com o histórico promovida 

especialmente pela Dei Verbum, privilegia a densidade teológica dos eventos. Essa virada 

teológica põe a revelação no coração da história e os eventos no primeiro plano da revelação. 

Isso exige que as Escrituras, que no Vaticano I ocupavam esse lugar de honra, recuem para o 

plano de testemunhas dos eventos fundadores da fé cristã. O ponto de partida desse 

reconhecimento é a constatação de que se tomamos os Livros das Escrituras, só temos 

palavras humanas342. Negar o condicionamento antropológico da revelação na sua totalidade 

não acarreta nada de positivo para a fé cristã, só a desprestigia. Esse desprestígio ocorre 

porque essa concepção antiga exige uma docilidade mental das comunidades pré-modernas, 

mas hoje, isso parece sub-humano porque só prevalece pelo sacrifício da inteligência geral 

que o Ocidente alcançou às duras penas. Esta questão grave exige que se aprofunde a 

compreensão da função testemunhal das Escrituras. 

 

5.2.2 A função testemunhal das Escrituras 

 

A revelação de Deus como sentido para o ser humano necessita de seu 

deciframento nos limites da inteligência da inteligência humana. É nessa constatação que se 

apoia para explicitar a revelação como testemunho na teologia hermenêutica. Não há 

revelação verdadeiramente enquanto não ocorre a interiorização desta revelação na 

consciência humana. Não se pode separar o aspecto objetivo da revelação de Deus na história, 

de seu acabamento na fé do Povo de Deus343. Esta lei da revelação no horizonte do 

testemunho desdobra-se em duas teses menores e complementares: a Escritura já é uma 

interpretação e a resposta da fé pertence ela mesma ao conteúdo da revelação.  

                                                           
341

―C'est la foi comme intentionnalité qui permet de reconnaître dans des événements un moment 

absolu de l'histoire et donc un moment de la révélation même de Dieu. Et la mise par écrit du 

témoignage rendu à ces événements par le Peuple de Dieu est une parole tellement humaine que seule 

la foi peut y discerner la Parole de Dieu‖. Ibid., p. 176. Tradução nossa.  
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Aceitar esta lei geral é dizer que a Escritura não é um dado diretamente inspirado 

por Deus, ela é antes testemunho. A Escritura não é um dado no sentido de um conteúdo 

objetivo de verdade de que bastaria se apropriar para conhecer o sentido da Palavra de 

Deus344. A Escritura é o recolhimento de inúmeros testemunhos privilegiados, cuja 

credibilidade repousa na assistência do Espírito Santo para manifestar o seu sentido espiritual. 

O conteúdo da Escritura não é limitado pelos condicionamentos humanos? E se o é, não seria 

exatamente por isso que ela não necessita de muitos livros para que, pelas visões particulares 

de muitos, se alcance uma figura mais ampla de Deus, que é sem qualquer figura? 

Respondem-se afirmativamente a estas questões. A Escritura é irremediavelmente histórica, 

por isso, relativa, porque se acomoda a certa perspectiva que o autor utiliza para se 

comunicar
345

. Esta constatação cabe tanto aos registros das testemunhas privilegiadas quanto 

ao seu deciframento posterior pelos fiéis de qualquer época.  

A percepção plural da única Verdade põe em risco a fé na Verdade de algum 

modo? A resposta dependerá do condicionamento religioso que orienta a razão teológica. 

Pode-se dizer que quem ousa perceber a Verdade em si mesma admitirá, nos limites de sua 

percepção, a existência da Única Verdade. Porém, quem faz a experiência dessa Verdade só 

pode vê-la na particularidade de sua percepção. Desde então, a Única Verdade será uma 

pluralidade de verdades com a mesma credibilidade, variando apenas o grau e o conteúdo 

dessa experiência. Transformar esses dados na Única Verdade parece ser um delírio da razão, 

às vezes decorrente das funções ideológicas da religião face à tentação do poder a que ela 

sempre está exposta. É preciso reafirmar então, que a Verdade em si não se presta à 

dominação de qualquer natureza, mas está consagrada à liberdade do espírito humano rumo a 

si mesmo. Por outro lado, quando a verdade plural delira e assume a posição de Verdade 

absoluta, ela se torna muito conveniente a toda forma de manipulação em nome da Verdade. 

Fazendo assim, opõe-se frontalmente à Verdade. Desde então, é um ídolo a ser preservado a 

qualquer custo por aqueles que ganham com a sua preservação ou um ―Deus‖ a ser deposto 

por aqueles que se lhe opõem. 

Portanto, pode-se afirmar, sem medo de comprometer a fé, que o evento sobre o 

qual a fé se baseia jamais é um acontecimento bruto, já é um evento interpretado346. Isso quer 

dizer que testemunhar é fazer vir à palavra um evento realmente produzido, porém, isso não é 
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relatar pura e simplesmente o evento: é promover o evento a uma nova existência. Não se 

pode dissociar o evento do sentido novo que recebe no testemunho347. É exatamente aí que 

está o valor irremovível dos escritos bíblicos. Eles transbordam a facticidade que lhes é 

própria, exatamente por serem recepcionados na consciência crente. Daí em diante, eles se 

revestem de vida, se humanizam na história de cada um e nisso se recompõem de um modo 

muito particular: 

 

Tornando-se uma Escritura, o testemunho do Povo de Deus e o primeiro 

testemunho dos apóstolos pertencem de maneira durável à história humana e 

abrem a possibilidade de atualizações sempre novas na ordem do sentido e 

na ordem da ação. Os eventos, como proclamados, terão uma vida própria 

sem que seja possível dissociar o evento na sua facticidade, de sua apreensão 

pelo testemunho
348

. 

 

 

5.2.3 A teologia da inspiração revisitada 

 

As conclusões relativas à função testemunhal das Escrituras põem exigências 

novas sobre a teoria da inspiração, caso se entenda por inspiração aquele aparato teológico 

criado para neutralizar a razão humana em proveito da metafísica clássica. Por ela, pode-se 

afirmar a verdade das Escrituras como proveniente desde o céu, porque a inspiração garantiria 

a fidedignidade extra-humana do conteúdo, mesmo passando pela razão humana. Desse 

modo, não importa os modos diferentes de abordá-la, a palavra inspiração estará sempre 

associada de alguma forma ao ditado. Sendo este o caso, deve-se considerar, então, a questão 

sempre recorrente da relação entre Deus, que é o autor principal, e o autor humano, que é um 

instrumento passivo sob o controle de Deus
349

. Se esta teoria socorre de algum modo a razão 

teológica na compreensão dos profetas, parece muito inadequada quando se leva a sério as 

outras modalidades da linguagem bíblica, tais como, os textos narrativos, legislativos, 

sapienciais, litúrgicos, etc.  
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―En devenant une Ecriture, le témoignage du Peuple de Dieu et le premier témoignage des apôtres 

appartiennent de façon durable à l'histoire humaine et ouvrent la possibilité d'actualisations toujours 

nouvelles dans l'ordre du sens et dans l'ordre de l'agir. Les événements, eu tant que proclamés, auront 

une vie propre sans qu'il soit possible de dissocier l'événement dans sa facticité, de sa saisie par le 

témoin‖. Ibid., p. 177. Tradução nossa. 
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Na Dei Verbum, o conceito de inspiração das Sagradas Escrituras de que ―Deus 

ensina sem erro o que é necessário à salvação‖, refere-se ao seu conteúdo formal, isto é, Jesus 

Cristo, e não ao conteúdo material, ou seja, a trama simbólica do texto. Assim, a verdade 

inerrante deixa de ser uma produção humana submetida às variáveis espaço e tempo de uma 

época, e, por conseguinte, limitada, e volta-se para o próprio Deus manifestado em carne, 

Jesus Cristo, e, por isso, ilimitada. A inspiração bíblica tem, portanto, o caráter normativo da 

intenção divina. Esse caráter normativo é Jesus Cristo. Desse modo, tanto a inspiração como a 

revelação são cristocêntricas. Este ultrapassamento do conceito teológico tradicional de 

inspiração e o seu assentamento transcendental são muito significativos para a pastoral 

porque, mesmo na perspectiva anterior ao Concílio Vaticano II, não era possível afirmar que 

uma tradução era inspirada, porque só os textos originais tinham esse status. Assim, onde 

quer que uma tradução fosse lida não se podia referir-se a ela com justiça como sendo a 

inspirada Palavra de Deus, mas agora, isto é possível, porque a inspiração textual dá lugar à 

inspiração transcendental: o Cristo. Nesse caso, o sagrado do texto ocorre por antonomásia, 

isto é, o próprio Cristo de quem o texto fala é quem o sacraliza. Esta é a sua perene 

inspiração. 

A inspiração como "autoria divina" das Sagradas Escrituras mostra Deus radicado 

na história e, gradativamente, ultrapassando etapas anteriores de sua revelação para poder 

chegar à plenitude de sua autocomunicação, que é a encarnação do Verbo Divino. Assim, a 

própria Bíblia se ultrapassa para dizer Deus na concretude da carne de Jesus de Nazaré. Daí 

para frente, ele é a inspiração e a revelação que se deve buscar. Portanto, parece que a autoria 

divina da inspiração é afirmada não para santificar as palavras dos homens, mas para que o 

Cristo as santifique com a sua presença nelas e além delas. A inspiração divina do Espírito 

está a serviço de revelar o Filho de Deus que salva o mundo. Nesse novo contexto, a 

inspiração como "autoria humana" rompe com a teoria verbal plenária e a do ditado, que a 

hermenêutica anterior exigia para justificar o silogismo da inerrância. Pode-se afirmar, sem 

sombra de dúvida, que os hagiógrafos são os autores das Sagradas Escrituras no plano 

material, isto é, que a sua potencialidade humana estava na sua inteira posse ao escrever os 

textos sagrados.  

Portanto, o próprio Jesus Cristo é a Palavra viva de Deus registrada pelos 

evangelistas e apóstolos. Por isso, tudo o que dele se disse nos Evangelhos e nos demais 

escritos canônicos cai no signo do inacabamento, porque Deus quis morrer para a sua 

transcendência para libertar a ratio theologica da falsa segurança das proposições e levá-la 
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para a segurança de si mesmo. As Escrituras são sagradas, porque guardam as inúmeras 

teofanias de Deus aos seus filhos e às suas filhas e também porque revelam a imanência e a 

transcendência do Mistério trinitário. Elas são a Palavra de Deus e, ao mesmo tempo, são 

testemunhas vitais do Verbo Divino. De acordo com a tradição cristã retomada pela Dei 

Verbum, quando se diz Palavra de Deus em sentido pleno refere-se ao Logos Divino antes e 

depois da encarnação e ao que d‘Ele se registrou nas Sagradas Escrituras. A Dei Verbum 

recupera o evento Jesus Cristo como fato que tem o seu traço na história em função da 

humanização de Jesus Cristo; como sentido recolhido no texto bíblico e na tradição; como 

virtude espiritual de salvação e como esperança. Com isso, preserva o vínculo entre o fato e o 

sentido e recupera para a tradição cristã em geral este patrimônio da espiritualidade 

evangélica. A partir deste encadeamento, parece correto dizer que a Palavra de Deus é, 

primeiramente, transcendência absoluta e a arché criadora e ordenadora do universo; dá a este 

a sua lógica, mas não se confunde com ela, ultrapassa-lhe completamente. À teologia cabe 

apenas explicitar a experiência da fé enquanto a fé experimenta a Trindade na transparência 

de sua distância infinita. 

Portanto, a teoria da inspiração da Dei Verbum se opõe à redução da Escritura a 

dados meta-históricos e também à sua redução à subjetividade e a dados exclusivamente 

históricos. Segue-se a isso que a inspiração não é uma realidade estática circunscrita a certas 

circunstâncias do passado e próprias dos hagiógrafos. Ela é um acontecimento permanente 

que envolve a Bíblia, o Povo e o Cristo como mediador da economia trinitária. Claude Geffré 

assume esta posição, dizendo:  

 

A novidade cristã reside em que os dois pólos identificáveis historicamente, 

o Livro e o Povo, enviam a um terceiro pólo, ausente e ainda presente, o 

Ressuscitado que é ontologicamente primeiro e que explode uma concepção 

puramente linear do tempo. O corpo das Escrituras tem um laço 

indissociável com o Corpo do Ressuscitado e com a Igreja que é seu corpo. 

Na Assembleia litúrgica onde se anuncia a morte de Jesus ‗até que ele 

venha‘ (1 Co 11, 26) a Igreja reconhece seu Senhor que lhe fala a cada vez 

que o Evangelho é proclamado
350

. 

 

                                                           
350

―La nouveauté chrétienne réside en ce que les deux pôles identifiables historiquement, le Livre e t le 

Peuple, renvoient à un troisiême pôle, absent et pourtant présent, le Ressuscité qui est 

ontologiquement premier et qui fait éclater une conception purement linéaire du temps. Le corps des 

Écritures a un lien indissociable avec le Corps du Ressuscité et avec l‘Église qui est son corps. Dans 

l‘Assemblée liturgique où l‘on annonce la mort de Jésus ‗jusqu‘à ce qui‘il revienne‘ (1Co 11, 26) l 

Église reconnaît son Seigneur qui lui parle chaque fois que l‘Évangile est proclamé‖.   GEFFRÉ, 

Claude. Livre et parole de Dieu dans chacune des religions monothéistes. In: RICHARD-MOLARD, 

Georges (dir.). Colloque sur le Dieu unique..., p. 34-35. Tradução nossa. 
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Nesta concepção triádica (Bíblia, Povo, Cristo), as igrejas primitivas têm um laço 

com a Escritura que, se bem considerado, pode esclarecer o problema geral da inspiração da 

Escritura351. Nesse sentido, é ela mesma na sua simplicidade, virtudes e fraquezas que se 

constitui referência para o futuro. Isso quer dizer que o texto sagrado resultou do esforço de 

pessoas específicas, de modo específico, em condições específicas. É esse movimento 

espiritual que lhes estava disposto, o que vem no primeiro plano da inspiração, isto é, o Novo 

Testamento não é somente Palavra de Deus, é também uma parte da vida da Igreja primitiva, 

um retrato sincero da fé352. Na medida em que Deus é o Pai da Igreja, pode-se falar de Deus 

como o autor da Escritura. Porém, isso não compreende uma paternidade literária. Esta 

concepção tripolar da inspiração permite renunciar o esquema imaginário do ditado e assumir 

que a Escritura carrega o carisma da experiência de Deus no ser humano e a reação desse ser 

humano a Deus. É exatamente por ser mais do que mera experiência humana e menos do que 

uma experiência exclusivamente divina, que a Escritura é de fato a Palavra de Deus.  

Ela é o registro desse inusitado que se encarnou na vida da Igreja e ao fazê-lo, não 

anulou a personalidade do hagiógrafo e nem o hagiógrafo o reduziu à exclusividade de sua 

própria experiência. É essa diferença que não pende nem para a inflação subjetivista nem para 

o objetivismo, que é a Palavra de Deus.  Por isso, pode-se dizer que os escritos do Novo 

Testamento tiram sua significação profunda de seu enraizamento em uma situação nova do ser 

humano em relação a Deus353. Isso põe a atenção no conteúdo, mas não somente isto. Leva-a 

para além dele. Esse movimento permite estar no mistério muito mais do que entendê-lo. É 

essa ideia que a pregação da Igreja nos transmite, não é somente um corpo de verdades 

reveladas, mas uma atitude religiosa, a resposta do ser humano a uma maneira de agir da parte 

de Deus354. A inspiração concebida segundo a teoria tripolar permite integrar os muitos 

esforços do Povo de Deus através do tempo. Trata-se de identificar aí mesmo a inspiração 

dada a uma coletividade. Recorre-se a Claude Geffré: 

 

[que] a Escritura é o Livro do Povo de Deus e o Espírito age no Povo graças 

a carismas funcionais que podem ser reunidos sob o termo inspiração. 
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Alguns agem, outros falam, outros escrevem para que a Palavra de Deus se 

fixe para as gerações futuras: é esse conjunto que constitui a inspiração dada 

em uma coletividade. O ministério do autor sagrado é apenas um dos 

ministérios da Palavra de Deus. É ele que permite à Palavra ser Escritura. 

Ele é particularmente importante, porém, ele está nisso em relação orgânica 

com os outros carismas
355

. 

 
 

Portanto, a inspiração na sua justa medida, isto é, protegida de seus excessos 

objetivos e subjetivos, abre um caminho ainda mais excelente à inteligência teológica do 

mistério da revelação. Em sentido ainda mais contundente, a inspiração evoca uma qualidade 

permanente da Escritura em virtude da qual o Espírito Santo está sempre por detrás da Palavra 

para conduzir o ser humano na privacidade do Mistério de Deus356. Este mistério é de ordem 

escatológica e a inspiração é a garantia de que se está na direção certa. Pode-se dizer que ela 

exala na alma crente o perfume do Deus que está vindo. Ela é o traço de Deus na história, que 

só a fé consegue perscrutar e esta, segundo o seu aspecto cognitivo, é sempre um 

conhecimento interpretativo marcado por condições históricas de uma época357. Desde então, 

o critério de validade da Tradição no Catolicismo Romano não é mais o conteúdo; é o próprio 

Jesus Cristo. A questão decisiva aqui é: como articular o conteúdo propositivo e o Cristo sem 

que um anule o outro? 

 

5.3 Jesus Cristo: critério de validade da tradição 

 

Entende-se por tradição a maneira como a revelação é compreendida pela 

consciência viva da Igreja, em função das novas questões dos homens. As igrejas estão em 

continuidade com a comunidade primitiva que produziu o texto sagrado, este vínculo garante 

a preservação do sentido da Escritura e impede que se diga qualquer coisa
358

. É o vinculo da 

Igreja de hoje com o evento fundador que dá a condição de possibilidade da tradição e, sendo 
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―L'Ecriture est le Livre du Peuple de Dieu et l'Esprit agit dans le Peuple grâce à des charismes 

fonctionnels qui peuvent être rassemblés sous le terme d'inspiration. Certains agissent, d'autres parlent, 

d'autres écrivent pour que la Parole de Dieu se fixe pour les générations à venir : c'est cet ensemble qui 

constitue l'inspiration donnée à une collectivité. Le ministère de l'auteur sacré n'est qu'un des 

ministères de la Parole de Dieu. C'est lui qui permet à la Parole de devenir Ecriture. Il est 

particulièrement important, mais il est en liaison organique avec les autres charismes‖. Ibid.,  p. 179. 

Tradução nossa. 

 
356

Ibid., p. 179.  

 
357

Ibid., p. 180.  

 
358

Ibid., p. 177-178. 



  

154 
 

assim, é ela mesma que orienta a interpretação de seu evento fundador. Por isso, afirma-se 

que a tradição está no interior da própria Escritura, porque o que chamamos Palavra de Deus, 

isto é, o seu plano escriturístico, é a reatualização da experiência inicial da Aliança, a 

retomada sempre mais rica de confissões do Povo Eleito em face do Deus salvador359. Isto 

significa que a própria tradição compõe a moldura da revelação. Por isso, ao teólogo compete 

observar não só o que está escrito, mas aquilo que está ligado ao escrito enquanto molde de 

comportamento. Esta consciência das primeiras testemunhas da palavra de Deus faz parte do 

que Deus tem a nos dizer e é normativa para a consciência de todos os tempos360. Por isso, a 

referência à tradição pela inteligência teológica não significa uma mera repetição de um saber 

constituído definitivamente, porque a tradição deve ser, principalmente, a atualização sempre 

nova do que se manifestou em Jesus Cristo361. Consequentemente, é o evento Jesus Cristo que 

se constitui no critério de validade do dogma, do magistério e do Povo de Deus. Se é assim, o 

Cristo, que é o critério, leva à relatividade histórica das categorias teológicas mencionadas. 

Quais as consequências disso para a Igreja? Estas questões põem a pauta e as exigências 

epistemológicas deste tópico.  

 

5.3.1 O dogma à luz de Jesus Cristo  

 

No artigo ―Dogme chrétien‖362, pode-se acompanhar a evolução histórica do 

dogma. A palavra dogma procede do grego comum e designa um decreto ou uma 

ordenança363. Porém, a palavra ganha sentido específico no cristianismo. Nos três primeiros 

séculos, tanto para os pais gregos quanto para os latinos, ela foi utilizada para designar tudo o 

que se impõe à crença e à prática cristã364. É a partir do século IV, por influência de Vicente 

de Lérins, que dogma começa a significar a própria doutrina do Evangelho. Na Idade Média, 

o termo é pouco empregado. Mas, quando ocorre, significa ―articulus fidei‖ e no Concìlio de 
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Trento designa uma regra fixa, uma verdade segura na ordem da fé; o dogma da fé antiga e 

universal transmitido pelos apóstolos é oposto às inovações365. No Concílio Vaticano I, a 

palavra dogma passou a significar a proclamação autêntica pelo magistério do que está 

contido na Escritura366.  

Hoje, pode-se falar de dogma em sentido estrito e lato. No primeiro caso, será 

dogma uma afirmação promulgada solenemente por um concílio ecumênico ou pelo papa 

usando de seu poder de infalibilidade (magistério extraordinário). No segundo caso, o termo 

‗dogma‘ pode ser estendido a toda verdade que pertence ao depósito da fé e que é ensinada 

como tal pelo conjunto do colégio episcopal sucessor do colégio apostólico (magistério 

ordinário)367. A sua origem é o kerygma apostólico e sua função na Igreja é a transmissão fiel 

da mensagem revelada aos homens segundo as novas condições de tempo e de lugar (tradição 

viva)368. Porém, o perigo que está sempre próximo da empreitada dogmática é o de 

comprometer a integridade e o equilíbrio da fé através de uma formulação que consagra certa 

teologia
369

. Portanto, os dogmas podem ser compreendidos como momentos de tomada de 

consciência pela Igreja da plenitude da verdade contida no Evangelho. É a realização 

provisória da verdade escatológica definitiva do Cristo370. Por isso, a teologia católica pós-

Vaticano II, afirma que o mais importante no dogma é a sua relação com a verdade revelada e, 

consequentemente, a concepção católica do dogma não implica em uma insistência unilateral 

sobre a autoridade do magistério como se isso viesse a reforçar a autoridade da Palavra de 

Deus371. 

Portanto, a teologia católica toma as suas distâncias de uma concepção doutrinária 

da revelação para sublinhar mais a sua dimensão histórica e escatológica372. Pode-se dizer 

então que a plenitude da Palavra de Deus, o Cristo mesmo, não se identifica com nenhuma 
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formulação dogmática e nem com a Escritura. Porém, isso não compromete o caráter 

definitivo do dogma e nem da Escritura como verdades da fé, porque ambos são testemunhos 

históricos, isto é, definitivos e provisórios, se tomados em relação à plenitude da Palavra de 

Deus que é de ordem escatológica373. Por isso, o mistério do Cristo transborda a todos os 

enunciados que a Igreja pode lhe dar374. Isto significa que, em casos bem específicos, se pode 

proceder à reformulação do enunciado dogmático.  

Em Croire et interpréter, Claude Geffré dá duas razões para assumir a arriscada 

posição da reformulação dogmática. A primeira razão é que a repetição pura e simples das 

mesmas fórmulas dogmáticas pode engendrar contrassensos e confusões
375

, a segunda razão é 

que se está na obrigação de recorrer a uma mudança de formulação dogmática, exatamente 

para ser fiel à visada permanente de uma afirmação de fé
376

. Porém, sabe-se que o Magistério 

católico resiste a isto. Mas, por quais razões? Parece que se pode falar de uma resistência à 

perspectiva hermenêutica da teologia, porque se pode estar seguro de que cada vez que as 

fórmulas são mudadas, se introduz uma mudança de sentido
377

. Contudo, uma reformulação 

de uma fórmula dogmática não torna a primeira versão falsa, porque foi a resposta exata à 

questão que a suscitou, por isso, sempre conserva recursos de preciosa inteligibilidade para a 

compreensão geral da fé cristã
378

. Entretanto, a razão mais contundente da resistência do 

Magistério católico à reformulação dogmática é de natureza teológica. Claude Geffré a chama 

de ―concepção hilemórfica da linguagem‖, isto é, assim como não se pode dissociar a alma da 

linguagem, de seu veículo, de seu corpo textual
379

, não se pode fazer o mesmo quanto aos 

dogmas. Para maior precisão conceitual, convém citar ipsis litteris a Claude Geffré: 

 

O magistério sabe que se se renuncia, por exemplo, à noção de 

consubstanciação ou à noção de transubstanciação, não se pode estar seguro 

que uma nova formulação, mesma se ela fosse necessária para a inculturação 
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do dogma, sobretudo, em outras culturas do que a nossa, nós não podemos 

ter certeza que a nova formulação garanta o mesmo sentido visado por esta 

definição dogmática
380

. 

 
 

Mesmo diante desta questão crítica é possível salvaguardar a unanimidade na fé 

em uma diversidade de expressões, através de um pluralismo de confissões de fé no interior 

da unidade da Igreja do Cristo
381

. É possível no interior da Igreja Católica, em função das 

exigências da inculturação, admitir uma pluralidade de confissões de fé que não ponha em 

perigo a sua unidade
382

.   

 

5.3.2 O Magistério à luz de Jesus Cristo 

 

O magistério, naturalmente, está sob a regência da Palavra de Deus. Isto significa 

que ele relê, pelo testemunho da Escritura, a fé da Igreja. Porém, esse trabalho não pode 

prescindir daqueles resultados irrecusáveis da exegese crítica. Isto significa que o magistério 

está a serviço da comunidade eclesial e de seu testemunho. Por isso, deve evitar utilizar a 

confissão de fé como instrumento de poder383. Pelo contrário, o magistério deve ouvir o 

sensus fidei que se exprime de maneira variada na Igreja384. Desse modo, quando se expressa 

como instância reguladora da fé, a Congregação para a Doutrina da fé, deve evitar vincular a 

sua fala à de uma teologia particular.  

Claude Geffré reconhece que o magistério tem autoridade sobre a interpretação do 

teólogo, mas o magistério deve sempre considerar a responsabilidade científica do teólogo em 

interpretar tanto o que se passa no sensus fidei quanto no ambiente da Igreja. Em vista disso, 

como proceder quando há conflitos na Igreja na ordem da confissão e na ordem da prática? 

Qual é o critério de referência para julgar o que está ou não conforme a fé da Igreja?
385

 Não 
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basta apelar à literalidade do texto bíblico, porque geralmente essa técnica põe em conflito, às 

vezes inconscientemente, a visão de mundo do primeiro século com a visão contemporânea de 

mundo. Como uma Weltanschauung difere da outra e aquela do primeiro século, até o 

Vaticano II, havia sido sacralizada juntamente com a mensagem que portava, então, a 

recorrência à literalidade do texto bíblico para justificar tomadas de posição, como leciona 

Rudolf Bultmann
386

, quase sempre será feita como forma de contenção. Além disso, não se 

pode mais apelar a um tipo de sistema quimicamente puro que seria o conteúdo mínimo da fé 

cristã sob a forma de enunciado imutável e irreformável através dos séculos
387

. Portanto, o 

critério adequado não pode ser uma norma estática e exterior à história da Igreja. 

Contrapondo-se ao critério estático e exterior, de natureza metafísica e 

ontoteológica, Claude Geffré propõe o critério dinâmico, isto é, uma relação proporcional 

entre muitas ideias que constituem a substância do cristianismo e que se reportem ao Cristo 

como o centro
388

. Isso permite a democratização eclesial porque, no Cristo e na história, a 

comunidade de fé detém o direito de, na escuta sempre nova da Palavra de Deus, desenvolver 

um discernimento próprio da fé vivida em relação à fé confessada
389

. Porém, não se deve 

concluir apressadamente que isto levaria a uma liberdade de interpretação indefinida. A 

interpretação da comunidade de fé é medida não mais por um conteúdo proposicional 

intangível que se transmitiria mecanicamente de século em século, porque esta exteriorização 

desconecta a comunidade de fé da trama da história
390

. O que mede a fidelidade cristã da 

Igreja é a permanência da relação religiosa do ser humano em Deus inaugurada em Jesus 

Cristo e que o Espírito Santo preserva
391

. 

Diante disso, concluímos que é na exigência de uma fé trinitária, histórica e 

engajada nas questões cruciais e de vanguarda do mundo, que a Igreja deve se apresentar 

como mediadora da história do ser humano e da história divina a favor de um mundo novo 
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onde reine a justiça. Nesse caso, se o magistério precisar intervir, o faz como servidor da 

totalidade da fé católica
392

.  

 

5.3.3 O Povo de Deus à luz de Jesus Cristo 

 

O processo de objetivação da revelação, embora de valor inestimável para a 

efetivação do Reino de Deus no mundo, não deve eclipsar o processo, igualmente inestimável, 

de sua interiorização no Povo de Deus. A Palavra de Deus revela-se na vida comunitária da 

igreja, porque nasce do Espírito de Cristo que lhe foi concedido no dia de Pentecostes. A 

revelação consiste no surgimento de uma forma nova de existência,  realizando-se  na pessoa 

e no amor do Cristo como verdade da relação religiosa entre Deus e o ser humano393. Por isso, 

a igreja é sinal de Deus no mundo. O reconhecimento de que a revelação só completa o seu 

ciclo quando é reconhecida como vida para o ser humano, exige tematização.  

A passagem da lei exterior para a lei interior foi predita pelo profeta Jeremias, que 

disse: ―porque esta é a aliança que selarei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo de 

Iahweh. Eu porei a minha lei no seu seio e a escreverei em seu coração. Então eu serei seu 

Deus e eles serão meu povo‖ (31,33). Esta profecia cumpriu-se em Atos 2, 1-13, com o 

advento do Espírito Santo.  Para o apóstolo Paulo, o conteúdo proposicional da Escritura 

completa-se com o novo nascimento pelo qual o Espírito divino traz a vida divina ao ser 

humano (2 Coríntios 3,6). É através dessa obra que a Escritura, que é conceitual, se faz 

palavra encarnada na igreja. Então, pode-se dizer que pela Escritura o povo de Deus 

experimenta a autocomunicação divina, porque os testemunhos que ela porta ajudam o 

Espírito Santo a levar o ser humano a abrir-se para a fé em Deus. Desde então, o ser humano é 

o lugar privilegiado da habitação da Palavra de Deus, porque ela é o bara de Gênesis 1,1 e o 

Logos de João 1,1. Mas, ela é também a Sagrada Escritura porque é a guardiã das epifanias do 

Mistério Santo. Deste modo, se integram num círculo que não se deve interromper: o Povo de 

Deus que é hoje a encarnação da Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras que testemunham a 

autocomunicação de Deus na história, a Palavra de Deus ou o Verbo Divino que vive na igreja 

e a faz participante da obra escatológica de restauração do cosmos, de promoção do 

patrimônio espiritual da humanidade e da ressurreição para a vida eterna.  
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  Hoje, a visada da revelação como Escritura tende a reduzir a amplitude teológica da 

revelação às palavras da Bíblia. Porém, não se devem perder de vista as outras dimensões de 

seu sentido, quais sejam, a revelação em si mesma e a revelação na história. Ambas podem 

socorrer a razão teológica, resgatando-a de uma concepção muito estreita de revelação. Por 

isso, convém sublinhar a posição geffriana:  

 

É preciso, portanto, abandonar uma concepção muito estreita e extrinsecista 

da revelação. A revelação não é a comunicação a partir do alto, de um saber 

fixado uma vez por todas. Ela designa ao mesmo tempo a ação de Deus na 

história e a experiência crente do Povo de Deus que se traduz em uma 

expressão interpretativa desta ação. Noutras palavras, isso que chamamos 

Escritura já é uma interpretação. E a resposta da fé pertence ao próprio 

conteúdo da revelação. De fato, a revelação só conserva sua plenitude, seu 

sentido e sua atualidade na fé que a acolhe
394

.  

 
 

Consequentemente, pode-se dizer que Deus não se torna presente entre os homens somente 

pela proclamação de uma palavra, mas também pela manifestação do sagrado, uma irrupção 

do invisível no visível, que está de acordo com a própria economia de toda hierofania395. Por 

isso, a experiência de Deus é o segredo e a possibilidade da nomeação de Deus na teologia. 

Este é um tesouro a ser mantido a sete chaves, porque traduz a originalidade da teologia, o seu 

perene sentido para a humanidade. Através desta dialética radical entre a experiência e a 

nomeação divina, o ser humano descobre que a sua origem tem o princípio na gratuidade 

divina e que a sua vida é conexa à vida divina. No cristianismo, isto significa nomear a Deus 

no mistério da economia trinitária. Todavia, não se nomeia para possuir, mas para bem 

glorificar. O que só pode ser feito, se a figura do Deus dos filósofos e do Deus ontoteológico 

reconfigura-se no Deus revelado por Jesus de Nazaré.     

 

5.4   Conclusão do capítulo 
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O exame do princípio epistemológico transcendental do intellectus fidei 

possibilita afirmar que o próprio Deus se doa à consciência como origem e como sentido. 

Deus é o sempre mais da consciência: é a fonte e o avanço da compreensão humana do 

universo. Nomear a Deus, antes de ser a posse de um saber, é o deciframento contínuo de 

Deus nos caminhos da história.  Isto desperta o gosto da louvação trinitária e o prazer de 

servir à igreja e à comunidade humana. A afirmação que Deus funda a palavra que o nomeia 

contrapõe-se decididamente à tese dogmatista de que viver em Deus é crer em um feixe de  

proposições. Ao contrário, crer em Deus é ser a sua epifania em razão da autocomunicação 

divina em Jesus Cristo que a Bíblia, como testemunha privilegiada, registra e a fé permite 

acessar.  

A Escritura sagrada não é a-histórica como o Concílio Vaticano I afirma, porque 

Tomas de Aquino e Agostinho, tidos na mais alta conta pela igreja católica, deixam clara a 

distinção entre revelação e Escritura. Para ambos, a palavra revelação remete exclusivamente 

a Deus enquanto que Doctrina Christiana, expressão usada por Agostinho, e Veritas Salutis, 

própria de Tomas, remetem à Bíblia. Ignorar esta distinção em nome de maior precisão 

conceitual realizada por decreto é promover a ruptura do laço do natural e do sobrenatural da 

Escritura. Algo ainda mais grave ocorre na mencionada ruptura: os eventos fundantes da 

história da salvação são excluídos da revelação. O resultado para a teologia tomista é a 

Locutio Dei: os decretos assumem o centro da revelação e esta, por sua vez, torna-se noética e 

atemporal.  

O Concílio Vaticano II reage a este enclausuramento da teologia da revelação. Na 

Dei Verbum, as autoridades da igreja católica afirmam que Jesus Cristo é a palavra-carne e 

que os eventos fundantes da fé cristã têm densidade revelacional em si mesmos, porque a 

Revelação é palavra e história, sentido e evento. Esta reformulação teológica põe os eventos 

no primeiro plano da salvação. Com isso, a primazia da revelação volta para Jesus Cristo e a 

Escritura assume o posto de testemunha.  

A função testemunhal das Escrituras retira-lhe o imperialismo autoritário que, 

quase sempre, exige a rendição da mente humana ao invés de ser a ferramenta de libertação 

dos condicionamentos culturais que a aprisionam. Na condição testemunhal, a revelação volta 

a ser prioritamente a recepção de Deus na consciência humana que experimenta na fé a vida 

divina e a Escritura volta a ser a testemunha privilegiada do acesso humano a Deus e do 

acesso trinitário na subjetividade humana. Isto permite afirmar que a Escritura já é 

interpretação e que o seu testemunho, como experiência subjetiva de Deus, já é um dado da 
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revelação. Este dado não pode ser subtraído da igreja sem resultar na sua própria destruição. 

A Escritura testemunha as epifanias divinas, especialmente, a glória de Deus desvelada no 

Cristo. Ao dar uma percepção plural da verdade, a condição testemunhal das Escrituras não 

coloca a verdade sob risco, salvo se esta verdade é autoritária e tendenciosa. Não sendo assim, 

o Cristo de Deus, do qual a Bíblia testemunha, recebe um sentido novo na história dos que o 

recebem sem deixar de ser o mesmo sempre e eternamente.  

A inerrância cristocêntrica desloca o foco das proposições da Escritura e fixa-o no 

próprio Jesus Cristo. Revelação e inspiração deixam de ser categorias sustentadas pelos 

artifícios frágeis da racionalidade humana e assentam-se na transcendentalidade do Cristo. Por 

isso, é o próprio Cristo que é a inerrância da Bíblia e não as palavras que a compõem. A 

Bíblia não sacraliza o Cristo, antes é o Cristo que a sacraliza e garante que  ela é a revelação 

inspirada e inerrante de Deus na precariedade dos signos e da inteligência humana. Esta nova 

compreensão desloca a confiança do crente da fragilidade das proposições de fé para o 

próprio Cristo da fé. A segurança cristã deixa de ser logosófica e passa a ser teológica.  

Na luz de Jesus Cristo, o dogma revela-se como uma realização provisória da 

verdade escatólica do Cristo. Na sua adequada compreensão, ele concretiza certa tomada de 

consciência da igreja sobre a plenitude da verdade evangélica. Por isso mesmo, não é 

definitiva. É uma realização provisória da verdade escatológica do Cristo. O Cristo, mesmo 

que descrito pelas formulações dogmáticas, não se identifica com nenhuma delas. Ao critério 

estático e exterior da verdade que acaba por sacrilizar a própria razão teológica, propõe-se o 

critério dinâmico que conecta ao Cristo as ideias que nascem na igreja.  

A comunidade de fé tem o direito de desenvolver um discernimento próprio da fé 

vivida em relação à fé professada. Se o faz, a revelação deixa de ser proposicional e passa a 

ser uma nova forma de existência, porque o ser humano adentrou à Pátria Trinitária. A 

revelação completa o seu ciclo na experiência divina no espírito do ser humano. A lei exterior, 

proposicional, torna-se lei interior, espiritual. Mais uma vez, a Palavra se fez carne: o povo de 

Deus, a Palavra de Deus e o Cristo de Deus formam uma unidade substancial em tensão, de 

onde irrompe o sagrado na luz de seus olhos. Esta sacra irrupção é que se constitui na 

substância da teologia hermenêutica. Por isso, consagra-se o próximo capítulo à sua 

explicitação.   
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6 

 

NOMEAÇÃO DE DEUS NO HORIZONTE DO DEUS 

REVELADO EM JESUS CRISTO 
 

 

A palavra Deus é o signo de um mistério que envia ao próprio ser humano e ao 

seu enigma como um vazio, que só pode ser preenchido pela vida de liturgia, isto é, pelo amor 

que excede o conhecimento cognitivo. Contra esta proposição que, de certa forma, personifica 

a Deus ao atribuir-lhe afetações humanas, levanta-se a concepção de Deus como o Ser dos 

seres, como o Bem que todos os homens desejam, mas ele mesmo não pode ser um Tu 

pessoal, que reconhece e ama outras pessoas396. Entretanto, o Deus Israel, que se revela como 

o Deus da aliança e também como o Criador de todas as coisas, unifica essas duas concepções 

aparentemente contraditórias. Por isso, pode-se dizer que é a partir da ação salvífica de Deus, 

que Israel fez a experiência dos caminhos do Deus vivo e não a partir do espetáculo do 

mundo397. Esse mistério do Deus de Israel haveria de se revelar no Novo Testamento na 

complexidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

 

6.1  Deus nomeado como Pai 

 

Sabe-se bem o preço que Deus, o Pai, teve que pagar para abrir o acesso dos seres 

humanos à pátria trinitária, isto é, à vida eterna. A começar, segundo os cânones da fé cristã, 

pelo vazio no coração da Trindade, devido à ausência do Filho e a consumar-se na sua morte 

na cruz. Porém, na medida em que o Pai não revida a agressão humana ao seu Filho, mas 

vela-o ternamente e ressuscita-o no terceiro dia pelo seu Espírito, essa ação poderosa do Pai, 

no Espírito, sobre o corpo do Filho, não ressuscita só a Ele, mas também a todos aqueles que 
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n‘Ele creem. Por isso, sobre a vileza do pecado superabunda a graça de Deus, porque a 

ressurreição de um, o primogênito de Deus, abre a possibilidade da ressurreição de muitos. Na 

medida em que essa novidade evangélica se origina do sofrimento do Pai, este só pode ser 

compreendido como amor e só amando-o pode-se conhecê-lo em plenitude. O reflexo da 

Ressurreição de Jesus na humanidade ocorre no evento Jesus Cristo, em seu mistério de morte 

e de ressurreição, o ser humano descobre que tem acesso direto a Deus e que pode 

verdadeiramente chamar de Deus de ‗Pai‘, porque Deus é em si mesmo mistério de 

paternidade398.  

Porém, uma apreciação mais detalhada exige que se refaça, mesmo que 

brevemente, o percurso da revelação paternal de Deus e sua sistematização teológica para 

redesenhar a sua compreensão: do Deus apático e impessoal ao Deus que sofre e que ama; do 

Deus fundamento e causa sui ao Deus na história. Com isso, procura-se ultrapassar o 

comprometimento da originalidade do Deus de Israel que a teologia tradicional comprometeu 

ao tentar harmonizá-lo com o Deus dos filósofos. Para concretizar este intento, volta-se para a 

revelação paternal de Deus no Antigo Testamento, a revelação paternal de Deus por Jesus de 

Nazaré e para a revelação de Deus como mistério de gratuidade. 

 

6.1.1 A nomeação paternal de Deus como Abba, Pai 

 

No Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai em relação a um ato de eleição, 

que começa na saída do Egito e, gradativamente, vai sendo construída pela tradição profética. 

O selo desse compromisso é recuperado em Êxodo 24,8, como segue: ―Este é o sangue da 

aliança que o Senhor firmou convosco, com base em todas estas palavras‖ e também na 

tradição profética de Israel representada aqui por Jeremias 3,19: ―E eu dizia: ‗chamar-me-eis: 

‗Meu pai‘, não vos afastareis mais de mim‖.  Esta concepção restrita de Deus como pai é 

exclusiva para Israel, consequentemente exclui os outros povos. Mas, esta condição faz parte 

de uma revelação que está em processo. Não é uma condição definitiva.  

A ultrapassagem do exclusivismo judeu da paternidade de Deus é o acabamento 

do processo de interiorização da lei mosaica. Na dinâmica revelacional, esta lei é primeiro 

exterior e, como tal, pertence ao nível propositivo da revelação. Por isso, da parte de Israel, 
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lembra Malaquias 1,6, a aliança passa por crises contìnuas: ―O filho honra o pai, o escravo, 

seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida?‖ Isso aponta o limite da 

Lei, isto é, a sua exterioridade; e, ao mesmo tempo, a necessidade de sua interiorização, 

conforme lembra Jeremias 31,33: ―eu depositarei minha instrução no seu ìntimo, inscrevendo-

a em seu coração‖. Porém, a passagem da exterioridade da lei à sua interioridade, deveria 

aguardar o Cristo de Deus. Por isso, é no Novo Testamento que a teologia da paternidade de 

Deus ganha o seu acabamento, porque Jesus de Nazaré apresenta-o como o Deus da graça em 

continuidade e superação ao Deus da Lei. Abba é o termo aramaico que Jesus utiliza para 

construir a figura amorosa do Deus Pai, superando as imagens severas de algumas partes do 

Antigo Testamento. Por isso, convém explorar a sua densidade teologal.  

Deus não é o Ser impessoal da filosofia clássica ou o Deus idolátrico da 

ontoteologia. Por isso, dizemos com Martin Heidegger: ―esse Deus, o homem não pode 

invocá-lo nem sacrificar a Ele. Não pode diante da Causa sui, nem cair de joelhos cheio de 

temor, nem tocar instrumentos, cantar e dançar‖399. Porém, se ao contrário desta concepção, 

Deus é invocado como Pai, Deus só pode ser conhecido na sua paternidade, isto é, como amor 

e, nesse caso, só o amor pode preencher seu coração. Isto quer dizer que quando se invoca a 

Deus por Pai nós não significamos esta ou aquela qualidade em Deus, mas exprimimos 

simbolicamente o reconhecimento recíproco entre o ser humano e Deus
400

. 

Joaquim Jeremias sustenta uma posição teológica semelhante:  

 

Ora o nome paternal de Deus, qualquer que seja o sentido inesgotável, não 

pertence ao registro dos conceitos superdeterminados. Chamando a Deus de 

Pai, no sentido forte do termo, o homem exprime um sentido preciso que não 

envia a um sentido segundo. É que o termo não remete ao pensamento 

significante, mas à palavra que reconhece
401

.  
 

 

Thomas Aaron Carlson também assume a teologia da paternidade divina em contraposição ao 

Deus ontoteológico. Para ele, a distância infinita do Pai para com as pessoas é transposta pela 
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ponte de seu amor, bondade e caridade. Nesse sentido, Deus não se revela de acordo com os 

critérios humanos, mas em seus próprios termos: com Ele mesmo, d‘Ele mesmo e a partir 

d‘Ele mesmo. Revelação incondicional e, primeiramente, autocomunicação e nesse sentido, 

inconceptualizável. Nesse caso, trata-se de uma figura não idolátrica de Deus porque é 

constituída fundamentalmente em relação ao chamado de amor incondicional e inconcebível 

de Deus, que é revelado, sem  o ―Ser‖, além de toda previdência e cálculo, de acordo com o 

horizonte do ‗dom‘ que é dado dentro, ou como, distância paternal402
.  

Portanto, a palavra Pai, diferentemente da linguagem especulativa da atribuição 

filosófica ou teológica, pertence ao horizonte da palavra originária. Um Deus sem o ―ser‖, 

inominável, porque a autonomeação de Deus como Pai, diz respeito primeiro à escuta do ser 

humano, ao consentimento a um nome sem nenhuma autofundação de sentido prévio
403

. É só 

no horizonte desta relação originária que é possível fazer teologia hermenêutica, porque se 

uma teologia é possível, só é quando vai até certa objetivação de Deus, é sempre sobre a base 

da comunicação reveladora que Deus faz de seu nome
404

. Ouça-se a Claude Geffré: 

 

Uma teologia cristã que leva a sério a autonomeação de Deus como Pai é 

convidada a procurar - além de todos os ídolos conceituais do divino - o que 

se dá a pensar no Deus divino da revelação. É ao mesmo tempo, a chance e a 

tarefa da nossa situação histórica de fazer um balanço do que distingue o 

Deus-Pai revelado em Jesus Cristo do Deus da ontoteologia
405

. 

 

 

6.1.2 A nomeação paternal de Deus como YHWH 

 

 O nome YHWH particulariza a Deus como um ―Tu‖ para a humanidade. Pelo 

Nome, Deus recua de sua inacessibilidade e, por pura gratuidade, assume a particularidade 

própria de criatura, mesmo que seja o Criador. Então, o Nome inefável, YHWH, que se traduz 
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por ―Eu serei o que serei‖, mesmo que signifique a redução de Deus aos limites de um nome, 

inaugura a alteridade irredutível de Deus para o ser humano e eleva o ser humano à sua 

própria alteridade. Isso significa que há uma diferença absoluta entre a linguagem religiosa da 

invocação e a linguagem filosófica [e teológica] da atribuição. A linguagem filosófica da 

atribuição procede por composição intelectual e nela, Deus ocupa a posição de sujeito de certo 

número de predicados406. Essa diferença ocorre porque é possível atribuir predicados a Deus 

sem o amar, mas se o amor a Deus precede a sua predicação, então é possível amá-lo mesmo 

se, por alguma limitação, não se pode predicá-lo. Na verdade, os predicados divinos, na 

medida em que partem de um ‗cogito‘, podem conter secretamente o desejo de dominação de 

Deus, porque quando esse Ente supremo tomar o sentido de Causa sui, podemos nos 

perguntar se o saber humano não consumou a idolatria de Deus407. Ao contrário disso, a 

autonomeação de Deus como Pai corresponde primeiro à escuta do ser humano, ao 

consentimento num Nome sem qualquer autofundação de sentido prévio408. Isso significa 

superar a megalomania de querer ser Deus, como a psicanálise freudiana já o denunciou. O 

final dessa história é aquela do Édipo que mata o Pai para assumir os seus privilégios ou que 

se sacrifica ao extremo com a mesma finalidade. A saída é renunciar à onipotência infantil do 

desejo, isto é, na realidade, renunciar a uma identificação mortal com o pai, por um 

reconhecimento mútuo409. 

No contexto de ultrapassamento de uma concepção objetivista da teologia para 

uma experiência paternal de Deus, convida-se o teólogo a ajustar a sua fé e a sua prática. Na 

verdade, como já mencionado, é preciso procurar - além de todos os ídolos conceituais do 

divino – o que se dá a pensar no Deus divino da revelação
410

. Ao assumir este compromisso, o 

teólogo tem, ao mesmo tempo, a chance e a tarefa de avaliar a nossa situação histórica, 

distinguindo o Deus Pai revelado em Jesus Cristo do Deus da ontoteologia
411

. Ao fazer isso, 
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descobre-se que a paternidade de Deus não é um conceito filosófico. Paternidade insere-se na 

ordem do advento e do reconhecimento. O próprio dogma trinitário apresenta um Deus 

diferente daquele do pensamento metafísico, porque funda a verdade da relação filial entre o 

ser humano e Deus. Relativo a esta questão, recorre-se a Christian Duquoc: ―a simbólica 

trinitária exprime que a realidade de Deus integra diferenças, evocada pelas imagens do Pai, 

do Filho e do Espìrito e tradicionalmente interpretadas em termos de pessoas‖
412

. Este Deus é 

diferente porque não é o Deus da identidade, nem da coincidência consigo mesmo, ou da 

perfeição que não é afetada por nenhuma alteridade, nem aquele Deus autossuficiente ou 

aquele outro que contempla a si mesmo. No fundo, o Deus ontoteológico constitui-se no 

revestimento do ser humano. O Deus trinitário, diferente em si mesmo suscita diferenças, o 

que implica  abertura para o ser humano e acena à sua liberdade.  

A teologia trinitária orientada pelo signo da diferença conjura as armadilhas do 

pensamento metafísico, especialmente quando este pensamento insiste em afirmar a grandeza 

de Deus afirmando a pequenez humana. O perigo desta insistência, não obstante o seu 

protesto de sinceridade, é que inconscientemente a lógica do Absoluto corresponde ao sistema 

de projeção pelo qual o ser humano procura escapar à sua finitude. Deus é o ideal de perfeição 

em relação ao qual o ser humano se define pela falta
413

. O final desta infinita distância é o 

desejo da morte do Pai quando o ser humano acha que ele não passa de um estorvo caquético 

e repressivo. O Deus do teísmo filosófico, tanto mais se identifique com a plenitude do ser e 

do sentido, corresponde ao Deus fantasmagórico do desejo absoluto do homem
414

. O final 

dessa relação estranha só pode ser a mútua exclusão, na qual esse Deus rejeita o homem e o 

homem rejeita a esse Deus. Desde então, o mundo participa do funeral de Deus e do homem. 

Porém, a fé em Deus como Pai, que admite a correspondência e a diferença entre Deus e o 

homem, ancora-se sobre um ato de reconhecimento mútuo. Este só pode ocorrer quando o 

homem renuncia a sua diferença absoluta de Deus, admite a morte do Deus ontoteológico e do 

desejo megalomaníaco de ser como Deus.    

Portanto, segundo a teologia da similitude e da diferença, Deus é o Pai do ser 

humano. Reconhecê-lo como tal significa afirmar que a existência é um dom, que o ser 
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humano é seu filho e que todos os homens são irmãos. Isto subverte a relação de 

correspondência entre o ser humano e Deus, porque Deus deixa de ser utilitário para ser 

amigo. Recorre-se  a Claude Geffré para sustentar este argumento: 

 

A única atitude que corresponde à palavra Pai é a do filho adotivo que vive 

sua similitude na aceitação de sua diferença. O homem aceita não ser Deus, 

mas recebe de Deus ser semelhante a Deus. É preciso renunciar ao velho 

sonho que o demônio sempre sugere [...] Agora, o homem é chamado a 

cumprir a palavra de Jesus: ‗Sejais perfeitos como vosso pai celeste é perfeito‖ 

(realidade de uma comunhão no Espírito que não abole as diferenças)
415

.  

 

 

Desde então, a divinização humana no Cristo pelo Espírito não é contraditória com a sua 

humanização, mas é uma consequência natural da criação ancorada na referência de seu 

nome: YHWH. 

 

6.1.3 A nomeação paternal de Deus como mistério de gratuidade 

 

No contexto da pós-modernidade europeia, parece que a sociedade ocidental 

ultrapassou a concepção do Deus que só é Deus quando serve para suprir alguma necessidade 

humana. Isto pode levar ao ateísmo ou ao esfriamento da fé, porque o Deus útil para resolver 

questões humanas já não tem mais lugar por causa do avanço da razão científico-técnica e 

devido à concentração humana em construir a sua felicidade aqui e agora e não investir em 

qualquer projeto escatológico de sua vida. Tratar-se-ia de uma entrega radical ao secularismo. 

Porém, esta crise do Deus útil pode ser a oportunidade da teologia nomear a Deus para além 

do útil e do inútil, uma oportunidade para afirmá-lo como mistério de gratuidade. Parece que 

na pós-modernidade europeia, Deus será sempre o fato de uma escolha e de um interesse 

eminentemente pessoais
416

. Parece claro que os países emergentes começam a experimentar 

no início do século XXI, o que a Europa já experimenta desde a segunda metade do século 

XX.  Claude Geffré não vê isto com espanto, mais como uma oportunidade de que a imagem 
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de Deus seja reconstruída como gratuidade. Para isso, é necessário avançar para além da 

utilidade e da inutilidade de Deus. Parece que quanto mais a civilização ocidental se torna 

científica e tecnológica, mais aparece a necessidade de que Deus seja invocado como bem em 

si e não como promotor de bem para alguém, embora ainda o seja. Parece claro que a pós-

modernidade europeia construiu uma não necessidade de Deus no âmbito da explicação do 

funcionamento do mundo, no âmbito das necessidades humanas e no âmbito social.   

A não necessidade mundana de Deus caracteriza-se pela explicação dos 

fenômenos, em geral, recorrendo-se à explicitação científica de suas leis internas. Na medida 

em que o mundo é autoexplicativo, mesmo aqueles fenômenos que ainda não o são, estão sob 

a expectativa de que o sejam ali adiante, em razão da evolução da razão científico-técnica. 

Além disso, Deus não tem mais lugar como a Causa primeira do universo. Trata-se de uma 

rejeição explícita do Deus Causa sui. Mantê-la, só acarretaria um prejuízo para a fé a médio e  

em longo prazo porque, mesmo aquelas pessoas que ainda aderem a Deus tendo-o como 

explicação fenomênica da natureza, mais tarde serão confrontadas nessas crenças e terão 

muita dificuldade para mantê-las. Este é um teísmo teológico ingênuo que fala de Deus em 

termos de Causa primeira e universal, que põe em movimento todas as causas segundas
417

. O 

pensamento moderno rejeita esse teísmo metafísico que põe Deus como fundamento dos 

entes. A alternativa proposta pela teologia hermenêutica é que se ultrapasse a ideia de um 

Deus que se situa na ordem do saber e da produção. Porém, sabe-se que, em razão das paixões 

e das estruturas históricas de poder que se formam ao redor dessas imagens de Deus, pode ser 

difícil deixá-las, mesmo que seja a favor de uma configuração mais razoável. Isso indica que 

o segundo traço do desenho do novo rosto de Deus deve superar no seio da própria tradição 

cristã tanto a tentativa de preservação dos ―cadáveres de ‗Deus‘‖, quanto a recepção acrìtica 

dos seus fantasmas. Hoje, deve-se saudar a chegada de um Deus que se coloca para além de 

um Deus ser, cujo fim é o ateísmo clássico e semântico no qual até cristãos se inserem. 

Os traços do Deus gratuidade partem da categoria da aliança. Por isso, pode-se 

falar da criação não em termos de dependência causal, mas de vocação: só este ‗intervalo‘ 

entre Deus e o ser humano respeita ao mesmo tempo a transcendência de um Deus que existe 

divinamente e a grandeza de um ser separado que existe humanamente
418

. Nesta mesma 

lógica, deve-se falar também da não necessidade antropológica de Deus. Parece claro que o 
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homem pós-moderno descobriu que pode existir humanamente sem Deus. O homem 

desmistificou as funções utilitárias de Deus para enfrentar as dificuldades da existência 

humana em geral, não somente sua função consoladora, mas também sua função na ordem do 

sentido
419

. Na prevalência da secularização, crentes e não-crentes partilham o mesmo destino 

da ausência de Deus. Resulta daí que nós temos que assumir nossa verdade de homem como 

se Deus não existisse
420

. Trata-se aqui de evocar as memórias de Hugo Grotius e Dietrich 

Bonhoeffer. O primeiro, voltado para a ratio júris, levanta a hipótese que: ―Etsi Deus non 

daretur‖; o segundo voltado para a ratio theologica, sinaliza que o desafio da modernidade é 

viver diante de Deus na ausência de Deus, isto é, viver a relação com aquele que se chama 

Deus enquanto se experimenta diariamente na própria vida e no curso da história sua 

inutilidade. Os dois estão voltados para o mesmo compromisso: articular a inteligência 

teológica com os novos registros do espírito humano. Por último, pode-se falar da não 

necessidade social de Deus. Desde que se sabe como a teologia assumiu certas posições 

políticas e ajudou na dominação ideológica dos povos da América e da África, por exemplo, 

vê-se porque Deus, na pós-modernidade, precisa despir-se ao máximo de suas visadas 

ideológicas. Sabe-se que a teologia pode se degradar em ideologia e se tornar um sistema de 

justificação e de legitimação, que impõe, em nome de uma revelação transcendental, tal opção 

social e política enquanto que de fato ela reflete, sobretudo, os interesses do grupo dominante 

que detém o poder
421

.  

Este ultrapassamento de um Deus além do útil e do inútil desmistifica as imagens 

de Deus como o Deus que completa o vazio na ordem da existência, o Deus explicação na 

ordem do saber, o Deus complemento na ordem das carências humanas, o Deus último 

recurso nas situações limites. Esta ultrapassagem permite ver a nova imagem de Deus que 

vem: o Deus gratuidade. Para encontrá-lo, é preciso ser feliz, senão nos arriscamos não mais 

respeitar adequadamente o mistério de sua ausência ardente
422

. Para que a nova imagem de 

Deus apareça, é preciso levar à morte nossa necessidade da presença imediata e palpável de 
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Deus para descobri-lo como uma doação gratuita
423

. Desde então, compreender-se-á que é 

fácil definir o homem como questão de Deus e evocar Deus como a única resposta adequada 

ao que necessitamos
424

.  Mas,  afastando-se desta entrega mítica, pode-se entender que Deus é 

muito mais da ordem de um apelo que não responde necessariamente na linha de nossas 

indagações, seja na ordem do saber, seja na ordem do amor
425

.  Agora, Deus só pode ser 

entendido na fé que o encontra como Pai, isto é, a origem sem um porque, sem um começo, a 

fonte d‘água que vem de mais longe do que o ser humano, nascimento que coincide com o 

nascimento do ser humano à sua verdade mais profunda. Isto que corresponde no homem a 

esta doação gratuita, é certa inscrição, uma capacidade fundamental
426

. Ou ainda na feliz 

lembrança de Maurice Bellet:  

 

é dar à vida humana outro gosto, é inaugurar este segundo nascimento da 

humanidade que transgride a lei do mundo: o homem não é mais o centro do 

universo, ele é muito mais, é o próprio Despertar; ele não o sabe de um saber 

(como poderia dissertar sobre o outro lado do mundo) porque o sopro que o 

habita, o vento que o porta, ele não sabe nem de onde vem nem para onde 

vai
427

.  

 
 

Este percurso ajuda a ver que além do útil e do inútil, Deus pode ser encontrado 

como gratuidade. Isto é, como o que é adquirido sem qualquer contrapartida; como o que vem 

de Deus, antecedendo a qualquer esforço humano. Designa aquilo que é irredutível na ordem 

do valor, porque não é objetivável e nem contabilizável. Neste ponto, pode-se falar que 

gratuidade é graciosidade no primeiro sentido de sua equivalência grega charis, que quer 

dizer exatamente sedução e beleza. Porém, como a rosa, o gratuito não é o desprestigiado, é 

mais necessário porque coincide com a revelação que esforça as lógicas do mundo aos seus 

limites máximos, exatamente porque não é sem razão. Trata-se, porém, da própria lógica do 
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amor, razão maravilhosa e imprevista
428

. A relação entre Deus e o ser humano ocorre fora do 

âmbito da necessidade, mas na ordem da liberdade. Livre para amar, o ser humano pode orar 

porque, nesse caso, a oração em particular é o sacramento completo ao mesmo tempo da 

gratuidade de Deus e da gratidão humana
429

. 

Portanto, antes do conceito, primeiro era o amor, porque o estatuto especificamente 

próprio do Nome de Pai nos confirma que ele pertence à linguagem originária sobre Deus, em 

contraste com a linguagem especulativa da atribuição, quer filosófica, quer teológica430. Esta 

consciência da paternidade de Deus e da superação de sua figura exclusivamente propositiva 

do Deus dos filósofos e da ontoteologia sofre o seu golpe derradeiro na cristologia, porque o 

específico do cristianismo não são as palavras que dizem o ser, mas o Criador do próprio Ser 

que diz as palavras, antes que elas venham à existência: revelação icônica de Deus no Filho.  

Por isso, na lembrança de Dionísio Areopagita, o Deus transcendente está oculto mesmo em 

meio à revelação431. Ele vem a nós como o impensável dentro do pensável, porque o 

impensável em pessoa entrega-se a nós432.  

 

6.2 Deus nomeado como amor  

 

Jesus de Nazaré completa a imagem do Deus onipotente, apresentando como Deus 

frágil, imanente e solidário. Esta nova figura de Deus, como passo natural do processo 

revelacional, deveria acrescentar-se àquela do Antigo Testamento que punha Deus 

entronizado no governo do cosmos e mesmo superá-la. Mas, gradativamente a simplicidade 

da teologia quenótica foi preterida a favor da teologia da onipotência de Deus. Parece que do 

ponto de vista institucional, um Deus onipotente, um rei, serve mais aos interesses do que um 

Deus crucificado. Ainda hoje, isto coloca a ratio theologica diante da exigência de seu 
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próprio ultrapassamento, porque a defesa da teologia tradicional do Deus Todo-Poderoso, que 

na história da teologia passou por vários reveses, parece ter chegado ao seu limite com as 

barbáries praticadas especialmente contra os judeus, durante a Segunda Guerra Mundial. 

Naquele contexto, como relembram Jean Delumeau e Hans Jonas, a questão que se impunha à 

teologia tradicional era como crer na bondade e na onipotência divina depois de Auschwitz433. 

A solução proposta pela teologia hermenêutica é a retomada da face oculta de Deus revelada 

em Jesus Cristo. Para tanto, deve-se afastar das imagens de Deus que se apagam e se voltar 

para o verdadeiro rosto do Deus Bíblico434 revelado por Jesus Cristo.   

 

6.2.1 Deus frágil 

 

 Nietzsche afirmou: ―Deus continua morto. E fomos nós que o matamos"
435

. 

Sem descer às minúcias do aforismo nietzscheano, pode-se dizer que a razão ocidental, 

orientada pelo desejo de poder sobre os entes, alcançou, na modernidade, um domínio 

formidável sobre a natureza, na medida em que explica as leis dos fenômenos e aplica esse 

poder na construção das mais variadas tecnologias. Esse processo explicativo evoluiu e, 

gradativamente, ultrapassou o limite dos entes e ―chegou‖ ao Esse Commune, o Ser 

Transcendental, que na filosofia grega clássica, é o ―Deus‖ que garante e explica aquilo que se 

vê na natureza. Na medida em que Ele se identifica com certa figura do Deus cristão, a razão 

explicativa sentiu-se confortável nas suas próprias explicações. Desde então, ―Deus‖ tornou-

se desnecessário como fundamento transcendental da natureza, porque agora, a própria razão 

humana, que a tudo explica, poderia sê-lo. Nesse sentido, parece justo dizer com Nietzsche 

que Deus morreu. Porém, acolher a tese nietzscheana implica reconhecer que esta ausência de 

Deus no mundo moderno é uma prova formidável para a nossa fé436, porque para além da 

negação da existência de Deus própria do ateismo clássico, o que se impõe no estágio atual da 

vida moderna é que a questão de Deus não tem mais sentido e o mais grave é que se Deus 
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existisse, a quem serviria? Deus para quê?437. Neste ponto, a teologia hermenêutica dialoga 

com a teologia da morte de Deus.  

Em 22 de outubro de 1965, a Revista Americana Time publica o artigo ―Teologia: 

o movimento ‗Deus está morto‘‖. O artigo começa afirmando que ―nós devemos reconhecer 

que a morte de Deus é um evento histórico: Deus morreu no nosso tempo, na nossa história, 

na nossa existência‖438. O que orienta este movimento, que na teologia contemporânea é 

conhecido como Teologia radical,  é uma entrega sem reservas, até certo ponto ingênua, às 

teses empiristas de que só é verdadeiro aquilo que se fala a partir da prova dos sentidos e uma 

admissão de que o Deus da metafísica perdeu o seu lugar na história do mundo439. Por isso, 

aceitando como fato irreversível a morte cultural de Deus, os teólogos da teologia radical 

tentam compreender esse fenômeno interpretando o mistério pascal da morte de Deus em 

Jesus Cristo como libertação da opressão do Deus onipotente. A morte de  Jesus Cristo na 

cruz marcaria a ruptura definitiva entre Deus e o ser humano, porque ele se recolheria 

definitivamente ao seu distanciamento do mundo e o deixaria aos cuidados da humanidade.  

Claude Geffré distancia-se dessa concepção teológica, especialmente no que diz 

respeito às premissas do Empirismo porque, para ele, esta ‗secularização‘ do cristianismo trai 

a verdadeira mensagem do Cristo. O homem das bem-aventuranças no Evangelho é feliz, 

porque completa o projeto total de Deus sobre o homem não somente para a sua salvação 

temporal, mas para seu destino eterno440. Por isso, ver na morte de Jesus a oportunidade da 

emancipação da humanidade é passar ao largo do mistério do amor que Deus revela à 
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humanidade. Na verdade, a cruz revela que a morte do Cristo crucificado nos lembra que a 

nossa entrega à vontade do Pai coincide com nosso serviço total aos homens441. 

Mas, concordando com os teólogos da morte de Deus, Claude Geffré afirma que o 

Deus da metafísica morreu. Contudo, isto não significa entregar-se ao sentido exclusivamente 

materialista da existência e mesmo reduzir a fé cristã à ética, como Kant fez. Na verdade, 

trata-se de redescobrir o Deus que Jesus Cristo revelou. Por isso, esta situação, que parece ser 

o ápice da crise do teísmo metafísico, convida a teologia cristã do mistério trinitário a uma 

tarefa nova: ―ela está convidada a respeitar mais seriamente a originalidade do Deus de Jesus. 

Tratar-se-ia de elaborar o que se pode chamar de um ‗teìsmo crìstico‘ ‖442. Este deve assentar-

se numa transcendência que reconcilie a imutabilidade de Deus e o devir. Nesse caso, a 

segurança teológica de um Deus apático revela-se como uma materialização humana do 

desejo de dominação, um ídolo que só um Deus frágil pode ajudar a superar.  

O teísmo crístico procura primeiro romper com a ideia do Deus Absoluto, 

voltando-se para a concretude da vida de Jesus. Isto para esclarecer que a teologia metafísica 

tem a pretensão de salvaguardar a transcendência de Deus como Ser absoluto, isto é, 

impassível às demandas de suas criaturas e até mesmo à sua própria encarnação. Nesse caso, 

Deus parece mais com o Ato puro aristotélico do que com o Deus cristão. Mas, adotando-se o 

axioma hegeliano de que ―tudo o que é racional é real e tudo o que real é racional‖, a teologia 

pode superar a distância entre o universal e o particular. Noutras palavras, na historicidade de 

Jesus (o real), Deus (o racional) doa-se como particularidade, porque Ele se opõe à 

imparcialidade que a teologia metafísica quis lhe dar. Por isso, quando se volta para o evento 

Jesus Cristo, percebe-se que Deus também tem ―coração‖ e, desde então, parafraseando Paul 

Ricoeur, pode-se dizer que ―o fato cristão dá a pensar‖. É só indo ao fundo dessa questão que 

é possível quebrar a oposição entre a imutabilidade e o vir-a-ser de Deus na história. A 

transcendência do Deus de Jesus caracteriza-se por sua imanência absoluta. Jesus não se 

diminui na particularidade nem se ausenta na sua alteridade. Com isso, Deus vence a oposição 

que a metafísica do ser põe entre imutabilidade e devir. Pode-se dizer então que é próprio de 

Deus tornar-se outro permanecendo Deus
443

. Por aí aparece a dialética do amor imortal, isto é, 
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o vir-a-ser de Deus‘ no ser humano e o vir-a-ser do ser humano em Deus. Este movimento de 

completude próprio do plano da salvação implica que a criação do ser humano só tem sentido 

como possibilidade para Deus existir em um outro do que ele mesmo444.  

Portanto, o ultrapassamento do impasse entre a imutabilidade e a particularidade 

de Deus, que tornavam intransponíveis a conciliação entre os seus atos livres de criador e de 

salvador com a eterna presença do Ato Puro aristotélico, permite desenhar a nova figura de 

Deus como amor, porque a encarnação do próprio Verbo de Deus em uma realidade distinta 

de sua própria essência é ato supremo da criação divina e isso já corresponde a uma 

‗expropriação‘ de Deus445. Nesse caso, a questão norteadora da teologia não é mais pode-se 

conhecer a Deus em Jesus Cristo?, mas, qual é o Deus que conhecemos em Jesus Cristo?, ou 

ainda, Deus, o que é finalmente? Ele é o oculto que manifesta o seu amor na cruz do Cristo446. 

Lutero compreendeu que Deus, ao contrário da glória do mundo, manifesta-se no sofrimento e 

na morte de Jesus, porque sob a forma humana, rompe o limite da dor, entregando-se à 

morte447. O seu corpo inerte na tumba foi como uma visita inesperada ao sepulcro de todos os 

homens identificando-se com eles na morte, para que quando a superasse, pudesse levar todos 

os homens à sua própria vida. 

Diante da violência dada gratuitamente ao Filho de Deus e àquele desamparo 

inexplicável do Pai ao Filho e face às repetições históricas das dores agudas dos homens, 

retoma-se a questão antiga: onde está Deus? Contudo, ―somos convidados a ultrapassar as 

aporias de uma teodiceia muito segura de si mesma, que não consegue superar a oposição 

entre a onipotência apática de Deus e sua vulnerabilidade manifestada na morte sobre a 

cruz‖448. O Deus de Jesus manifesta-se como fraco e sofredor, a fim de que o ser humano se 

enriqueça. Quando se entrega à dor, Deus entrega-se à autonomia da criação e à liberdade 
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humana que tanto pode entregar-se ao mal como, em Deus mesmo, o superar. Como o disse 

Dietrich Bonhoeffer: ―Deus no mundo é fraco e indefeso e é exatamente assim que ele nos 

está presente e nos ajuda‖449, porque quando a natureza ou a sociedade entrega o ser humano à 

morte, Deus o acolhe na sua própria vida. Esta nova linguagem unifica o discurso sobre Deus 

e o discurso sobre o ser humano, porque, finalmente, ela levou a sério o mistério de 

humanização de Deus em Jesus Cristo, de sorte que a realidade de Deus se descobre como a 

realidade do ser humano450. 

Portanto, o novo rosto de Deus aparece no contorno da face de Jesus de Nazaré e 

nela se vê não só o mistério trinitário, mas também o próprio mistério do ser humano como 

ser humano e na sua vocação à imortalidade. O novo desenho do rosto de Deus? É então o 

evento de unidade da vida e da morte em benefício da vida. É assim que ele é, no seio de uma 

relação em si mesma, ainda que tão grande, o evento de uma desapropriação de si sempre 

maior ainda. É assim que Deus é451. O mundo não se reduz a Deus, Deus não se reduz ao 

mundo, porém, Deus não quer viver sem o mundo e o mundo não tem futuro sem Deus. Deus 

existe para o mundo, antes do mundo, no fim do mundo e para além do mundo; mas desde 

que criou o mundo, Deus quis mundanizar-se por completo e mundanizando-se, Deus elevou 

o mundo ao seu próprio coração. Por isso, pode-se dizer com Aluysio Pieris que Jesus Cristo 

está a caminho na história de seu ser-Cristo total porque Ele não é sem nós452. Qualquer 

pessoa que veja Deus desta maneira, morre..., vive..., canta um hino e segue o seu caminho no 

coração do mundo que se identifica com o coração de Deus. 

 

6.2.2 Deus imanente 
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A imanência de Deus no mundo é uma consequência natural de sua condição 

existencial como espírito de amor. Nesse sentido, imanência é transcendência do amor e não 

um Deus incapaz de existir separado da natureza. Não é panteísmo; é Espírito. Por isso, para 

que o ser humano experimentasse a sua presença, era necessário que na economia divina, o 

Filho fosse enviado ao mundo. É precisamente na fidelidade de Deus Pai por seu Filho Jesus 

Cristo que a deidade do Espírito manifestou completamente a sua face à humanidade: a morte 

não resiste ao supremo poder do amor. Foi o Espírito-amor que baixou na tumba, desatou os 

laços de ódio e quebrou o poder da morte sobre a vida de forma definitiva. Entretanto, a 

começar pela ―divinização‖ do ser humano e a findar-se na escatologia do mundo,  o Espírito 

trabalha para estender o poder da Ressurreição, que começou em Jesus de Nazaré, ao universo 

inteiro.  

Para Paulo, foi a Ressurreição que deixou claras a deidade do Espírito e a sua 

missão no mundo, após a ascensão do Cristo. Por isso, afirma que ―se o Espìrito daquele que 

ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, Aquele que ressuscitou Jesus Cristo 

dentre os mortos dará também a vida aos vossos corpos mortais, por seu Espírito que habita 

em vós‖ (Romanos 8,11). O mesmo quanto ao apóstolo Pedro, que diz em 2 Pedro 1,4-5: ―Por 

elas [a glória e a virtude] foram-nos concedidos os bens do mais alto valor que nos tinham 

sido prometidos, para que, graças a eles, entrásseis em comunhão com a natureza divina‖453.  

A partir dessas duas tradições neotestamentárias, pode-se dizer que nossa comunhão de vida 

com Deus, dito de outra forma, nossa divinização, é a obra do Espírito que o Pai e o Filho 

enviam ao coração do ser humano454. Portanto, é a Ressurreição que revela a filiação divina de 

Jesus de Nazaré e o Espírito realiza em Jesus Cristo a ressurreição do crente. Sendo esse gesto 

a expressão da pura gratuidade divina, é de se esperar que essa força poderosa e pessoal resida 

desde sempre no próprio ser íntimo de Deus como Espírito de amor: sabe-se assim, porque 

Deus é graça. É porque Deus é em si mesmo comunicação de amor455 e descobre-se porque o 

amor é a força vitalícia do universo. 
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 O Espírito Santo, como Deus anti-destino, liberta os homens de suas 

fatalidades poderosas porque desfataliza a história em geral e a nossa história pessoal
456

. Seja 

a fatalidade relativa ao poder criador da liberdade humana, seja a fatalidade do Deus do 

teísmo que parece aliado dos poderes dominantes do mundo, seja a crença em um Deus 

previdente que já escreveu tudo previamente. Mas, sobretudo, o Espírito Santo desfataliza o 

poder da morte sobre a vida. É o Espírito que não deixa o ser humano entregar-se a ela 

confessando-a como um componente necessário do jogo de forças do cosmos. Na 

Ressurreição de Jesus de Nazaré, revelou-se que o próprio ser humano é a vítima privilegiada 

da morte, porque só ele pode compreender a dimensão insuportável do seu destino trágico. 

Por isso, precisa superá-la em si mesmo e também onde quer que a vida esteja sendo 

sacrificada; porque, para além do conformismo radical, o Espírito não cessa de clamar a 

humanidade inteira à superação definitiva da morte. Isso significa que nessa tarefa, nem Deus 

nem o ser humano trabalham apartados, ao contrário, é preciso mesmo dizer que é a liberdade 

humana o lugar da ação divina no mundo457 e a possibilidade do triunfo definitivo da vida 

sobre a morte, porque, se não é preciso ter fé para morrer, é preciso tê-la para ressuscitar. Isso 

implica ultrapassar a ideia do Deus eternamente presente nas sucessões repetitivas da história 

e assumir o que ela tem de inédito em face desse mesmo Deus. Nesse caso, Deus se define 

como o Deus do futuro, o Deus da promessa. Exatamente como o nome revelado a Moisés: 

‗Eu serei o que serei‘ e não ‗Eu serei como tenho sido sempre458. Talvez, em razão dessa 

própria admissão de um futuro aberto à história humano-divina ou vice-versa, pode-se falar de 

um futuro de Deus em si mesmo que é inseparável do futuro humano:  

 

Se de fato tomamos a sério o evento Jesus Cristo como advento de Deus na 

história humana, então é preciso dizer que o futuro de Deus e o futuro do 

homem são inseparáveis. Enquanto o futuro da humanidade não estiver 

fechado, pode-se dizer que o futuro de Deus permanece aberto
459

. 
 

O Espírito opera no mundo para levar a vida em seu estado ainda precário para a 

sua definitiva escatologia, porque a energia da Ressurreição como anti-destino, como vitória 
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sobre a morte e sobre todas as formas de negatividade, está trabalhando na história
460

. Por 

isso, para além da perspectiva ―escatologista‖ (Karl Barth, Rudolf Bultmann e H. Urs Von 

Balthasar), que afirma existir uma descontinuidade absoluta entre o futuro da história e o 

evento do Reino, entre a história profana e a história da salvação
461

 e a perspectiva 

―encarnacionista‖ (Pierre Theilhard de Chardin e algumas teologias polìticas), que alega 

existir uma continuidade entre o progresso imanente da história e o evento do Reino, entre a 

promoção humana e a salvação cristã
462

, está a interpretação escatológica: ela mantém a 

história aberta sobre um futuro e a história torna-se o instrumento eficaz das promessas de 

Deus
463

. 

Portanto, a história do Espírito engloba a história na sua totalidade, porque sob a 

ação do Espírito, a história atravessa a escatologia e a escatologia atravessa a história. Por 

isso, desde agora, cada vez que há vitória sobre todas as formas de morte, ocorre a atualização 

das energias do Cristo ressuscitado no tempo da história e, antecipadamente, já se vê, mesmo 

que incompleto, a escatologia do ser humano e do cosmos, porque o Espírito vive e na sua 

vida ressuscita o ser humano e revitaliza o mundo, mesmo que estejam mortos. Como Jesus 

de Nazaré é quem alargou os limites da vida natural para a imortalidade, é preciso 

compreender que o Deus que Jesus revelou não veio suprimir o sofrimento. Não veio para o 

explicar. Ele veio para enchê-lo de sua presença
464

. Isto implica na doação de si mesmo à 

humanidade no selo da eterna fidelidade ao amor, que convém ao Deus da aliança.  

 

6.2.3 Deus solidário  

 

Diz o apóstolo Paulo: ―e nós todos que, de rosto descoberto, refletimos a glória do 

Senhor, somos transfigurados nesta glória sempre maior, pelo Senhor, que é Espírito (2 

Coríntios 3,18). Parece que para além da alternativa metafísica entre a afirmação e a negação 

de Deus, está a linguagem do amor do Deus que se doa na sua ocultação e se vela na sua 

manifestação. Por isso, parece que só o louvor a Deus como uma sinfonia de linguagem, que 
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inclui amor e desejo, é capaz de ultrapassar a inclinação humana a dominar. Mas, mesmo 

desse jeito, só se pode adorá-lo sob o ‗ìndice da inadequação‘ que preserva a intransponìvel 

distância entre a nossa linguagem e o Deus a quem ela remeteria465. A adoração livra o ser 

humano da tentação de querer capturar Deus e assinala uma mudança do metafísico ao 

litúrgico. Nessa hora, se quer estar com Deus pela linguagem do amor e se quer evitar a 

linguagem que pretende dele se apropriar. Convém pedir o apoio de  Thomas Carlson:  

 

A verdade cristológica da linguagem, então, é liturgicamente promulgada de 

tal forma que recebemos o dom de nosso nome ou a linguagem mais 

amplamente, somente na repetição responsiva daquele dom, em que 

nomearíamos e renomearíamos infinitamente o Nome sobre todos os 

nomes
466

. 

 
 

Então, sobre a proposição que nomeia a Deus está o adorador que o ama e exatamente aí, se 

percebe que a beleza do rosto é o excesso da alma, porque se desvela que o Senhor 

transfigurado não é somente o ícone de Deus, é o ícone de um homem novo
467

. 

Em 28 de fevereiro de 2010, no convento de Saint-Jacques em Paris, Claude 

Geffré, como ordena a tradição dominicana, assiste ao padre Benoît Delhaye na celebração de 

sua primeira missa. Nessa ocasião, proferiu a homìlia ―Évangile de la transfiguration: Luc 9, 

28-36‖468. Trata-se então de perceber a glória do rosto e da vestimenta de Jesus como a 

manifestação do segredo messiânico, isto é, a identidade do homem Jesus e do Deus invisível. 

Jesus é percebido como o portal de passagem da glória de Deus para o mundo e do mundo 

para a glória de Deus. Por isso, o seu corpo é mais do que aparenta ser e menos do que 

realmente é. Jesus é o ícone de Deus. Esse excesso de Jesus manifestado na transfiguração é a 

revelação em si mesma, isto é, ela é revelação antes da revelação transformada em palavras. 

Então, pode-se dizer que Jesus é a Epifania do próprio Deus  e, por isso, ele não envia o ser 
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humano para nada além dele mesmo, porque ele é tanto a habitação corporal invisível quanto 

a transparência da glória inacessível de Deus.  

À glória que desnorteia a Pedro, a João e a Tiago acrescenta-se o testemunho do 

Pai à autenticidade de Jesus como Filho de Deus: ―Este é o meu Filho, aquele que eu escolhi, 

ouvi-o!‖ (Lucas 9,35). Assim, sobre o monte Tabor, o monte da transfiguração, o Pai glorifica 

seu Filho mui amado. E sobre o monte do Calvário, o Filho glorifica o Pai entregando sua 

vida por amor. Na verdade, os dois eventos tratam do mesmo mistério de gratuidade que 

conduz o ser humano ao segredo mais oculto da glória divina. Porém, a glória da 

transfiguração por maior que seja, estava a serviço de iluminar uma glória ainda maior. Mas, 

para contemplá-la, é preciso descer do monte da transfiguração, o Tabor, e ir ao monte da 

crucificação, o Calvário. Aí se revela o que nos assegura o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 

3,18
469

. O Evangelho, como lhe é próprio, situa-se na dimensão do que está para além da 

matéria e dos sentidos. Por isso, a fé no Cristo de Deus é a força divina que eleva a percepção 

humana para além dos limites dos sentidos e, rompendo a distância infinita que separa o ser 

humano de Deus, abre-lhe as portas do impossível e do incrível. Mas, essa distância deve ser 

reafirmada especialmente quanto à matéria textual que tem em relação ao Cristo uma função 

indicativa e, por isso, secundária. A fé no Cristo é imaterial, mas necessita da matéria textual 

para acontecer no seu pleno transbordamento. ―Ele, a quem amais sem o ter visto, afirma São 

Pedro, em quem acreditais sem vê-lo ainda‖ (1 Pedro 1,8). Nós já estamos no mundo das 

‗coisas do alto‘ que escapam à história. Mas, nossa fé não é um salto no absurdo
470

. A fé não é 

absurda, porque se apoia nos traços históricos, isto é, no testemunho apostólico da tumba 

vazia, das aparições à Maria Madalena, aos discípulos de Emaús, a Tomé, etc. Porém, o que 

distingue a fé apostólica da dos discípulos posteriores não é a maior concretude dos fatos 

testemunhados por eles, mas a proximidade deles de Jesus e dos acontecimentos. O 

testemunho ocular dos eventos os faz apóstolos, porém, eles são testemunhas crentes. Ouça-se   

a Claude Geffré:  

 

Mas, eles são testemunhas crentes. O fato de rever Jesus marcado dos 

estigmas de sua paixão não os dispensa da fé. Eles só podem reconhecer 
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Jesus de Nazaré como Cristo Senhor ressuscitado na fé. Para eles como para 

nós, a fé no Cristo ressuscitado é o dom gratuito de Deus, o testemunho 

interior do Espìrito: ‗Felizes sois vós de crer sem ter visto!‘
471

. 

 
 

Esse mistério que se celebra na Páscoa é tanto futuro quanto atual. É futuro 

quando por ele ascende-se à vida eterna; é atual quando se acredita que ele é um princípio de 

renovação que pode mudar as coisas472. Nesse sentido, a Ressureição se estende através da 

existência humana e, desde então, já se vive a existência pascal. Contudo, o cristão ainda 

enfrenta o paradoxo de ser imortal no Cristo e de se ver como ser para a morte. Mas, é em 

razão mesma da fé na vitória pascal que o paradoxo é superado, porque desde que ocorreu a 

Páscoa do Cristo, isto é, sua passagem ao Pai, nossa vida pode se tornar com o Cristo uma 

passagem da morte para a vida473. Por isso, Claude Geffré afirma:  

 

A lição da Epifania é que a manifestação de Deus aos homens se realiza 

segundo uma encarnação, segundo uma presença de Deus no humano. Eis 

porque o mistério da Epifania é um mistério que continua em nossas vidas
474

. 

 

 

Por isso, pode-se celebrar: Deus Filho se fez carne, aleluia! O Eterno, fundamento 

vivo de sua criação fez-se criatura para elevar a criação à plenitude de seu amor e de seu 

futuro: a redenção de todas as criaturas. Nele revelou-se plenamente o que disseram os 

profetas em mistério quando, dia a dia, desvelava-se aos olhos dos discípulos sua procedência 

divina e, ao mesmo tempo, a natureza humana plena que estava oculta em Deus, o Pai, e da 

qual Adão foi a sombra. Todos que, mediante a fé, receberam o impacto da vida física e/ou 

ressuscitada de Jesus viram nele a salvação de Deus e o modelo humano ao qual deveriam 

conformar-se, porque o Cristo é o caminho, a verdade e a vida.  Por Ele, os fiéis revestidos de 

imortalidade, imersos no Espírito Santo e dinamizados nas suas virtudes e no seu amor são 

cristos no mundo, na medida em que o traduzem nas suas próprias vidas de acordo com as 
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suas possibilidades históricas. Essa mediação é plena, mas, ao mesmo tempo, pálida 

representação daquele que é tudo em todos. Entretanto, antes ser uma faísca do Cristo do que 

uma fogueira sem Ele; antes a esperança do vir-a-ser na pericorese de sua presença do que o 

dissabor de desfazer-se no Nada voraz e avassalador. Por isso, o Cristo é o eterno convite de 

Deus para a humanização da humanidade, porque Ele é protótipo humano proposto pelo Pai 

aos seres humanos de boa vontade. Sua divindade não nega a sua humanidade, mas a 

confirma, na medida em que recebeu, por sua própria iniciativa, os contornos de humanidade. 

É isto que permite compreender a morte na cruz daquele que é imortal, a presença localizada e 

histórica daquele que é onipresente e a-histórico e a ressurreição, pelo Espírito, daquele que é 

a vida. Jesus Cristo é a norma normans à qual sempre se deve voltar para transcender os 

contornos históricos da forma Christi na vida de seus filhos, porque o que dele se afirma e 

vive não o esgota, e é principalmente no silêncio das palavras que explode o amor admirado: 

doxologia sem fim na contemplação do Mistério... ―Senhor meu e Deus meu‖. Na perspicaz 

afirmação de Maurice Blondel: ―Deus é a certeza imediata sem a qual não há outra, o primeiro 

brilho, a língua conhecida sem que se tenha aprendido‖475. 

Portanto, a Ressurreição como evento dá o Ressuscitado como vida, isto é, 

enquanto ela é o dado fático, ele é a sua comprovação viva, o seu sentido e o seu acesso. 

Decorre daí, o vínculo Ressurreição-Ressuscitado que deve impulsionar as teologias num 

movimento contínuo que coloque face a face o conteúdo e o fundamento da teologia. Isto põe 

a díade Ressurreição-Ressuscitado como o núcleo da teologia e permite que a teologia 

fundamental seja concebida como hermenêutica. Noutras palavras, a teologia é reconhecida 

como ratio fundada pela Ressurreição-Ressuscitado e como palavra que interpreta o evento na 

sua originalidade factual irredutível e que permanece aberta ao Ressuscitado que se ultrapassa 

no movimento de entrega e de velamento no coração da história: uma dialética crística de 

ultrapassamento que afirma que a apropriação da verdade não é um ato cognitivo, mas um 

modo de existir: o puro saber da revelação de Deus não faz ainda participar da salvação 

contida nessa revelação; é somente quando o ser humano se entrega a esta revelação, quando 

se compromete com confiança nesse evento, que ele recebe a sua parte. Por outro lado, como 

o diz Antoine Vergote, Deus, se é verdadeiramente Deus, só pode entrar no reino da verdade 

como significante que abre o campo da manifestação, não como aquele que fecha o poder de 
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significância com uma resposta última. Se ele tem sentido, deve ser enquanto representa um 

superpoder de dar sentido476
.  

Desde então, a ratio theologica descobre-se como fundada pelo Cristo 

Ressuscitado e como tal, ela é originada. Por isso, deve resistir às frequentes tentações de 

inversão dessa condição, porque só ao Cristo cabe a deferência de ser a pedra mestra da 

teologia e da própria razão teológica. Assim, parece correto afirmar que a Ressurreição é o 

horizonte significante da teologia, porque é o seu ponto de partida e o lugar de seu 

transbordamento; que a razão teológica dá o conteúdo da teologia, mas o Cristo é o seu 

excesso; que o processo de significação-ressignificação é necessário para manter, em qualquer 

época, a relevância da teologia e do Cristo no mundo; que a razão teológica é histórica e, por 

isso, deve ser ultrapassada por novos desenhos teológicos em resposta às exigências das novas 

figuras históricas da razão universal.  

 Esse dinamismo da teologia, longe de ser um afastamento da ortodoxia e uma rendição 

às novidades de época, é a efetiva nomeação do evento Jesus Cristo por uma ratio que se 

reconhece como filha da história. Uma razão que se sabe criada, admite, mesmo sem ver, que 

há algo além do limite do que ela consegue perceber, porque aprendeu a andar por fé e não 

por vista. Na teologia, Deus é esse aquém-além do limite da razão, a sua base fundante e o seu 

mistério. Paul Ricoeur diz que o revelado como tal, é uma abertura de existência, uma 

possibilidade de existência477, porque a inteligência do cristianismo é assim inseparável de 

uma reflexão sobre o ser humano como mistério de abertura, como busca do sentido. Recorre-

se com prazer a Jürgen Werbick: 

 

A autocomunicação amante quer se ‗perder‘no outro, quer se manifestar 

criadora em sua resposta; quer o outro e quer a história, em que os diferentes 

se encontram mutuamente e se abrem um ao outro; quer estabelecer 

comunicação amante e, neste estabelecer torna-se ela própria [...] Ele se 

entrega tão sem reservas a essa história, entrega-se tão ―completamente‖ no 

acontecer do seu amor, que o acontecer do seu amor em e entre os homens é 

um homem outro de si mesmo e contudo ele mesmo. [...] como quem sofre 

na história, e até mesmo sua vítima. Como aquele que habita a história no 

seu ―tema‖ e que a abre para onde ela deve caminhar: para o shalom. Assim, 

pois, Deus é o Senhor da história: como quem sofre o risco de sua história de 

amor com os homens e nele não fracassa definitivamente; no sopro do 
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Espírito que, nos desvios da história, faz encontrar o caminho das pegadas de 

Cristo-justiça, shalom, o caminho para si próprio
478

. 

 

Portanto, pode-se afirmar que, face à dialética da experiência e da nomeação divina, a teologia 

hermenêutica protesta que a beleza da inteligência é a ultrapassagem de si mesma e a beleza 

do conceito é o transbordamento do pensamento na transcendência do amor. A distância 

infinita é vencida na entrega radical do divino à carne humana, aos seus símbolos precários,  à 

sua violência e ao seu afeto. Deus morre a morte humana e, sobretudo, ressuscita. Desde 

então, diante do Ressuscitado, o ser humano pode entregar-se à descrença do impossível e 

afastar-se ou abandonar-se no mistério do Ressuscitato e vestir-se da vida eterna. Daí para 

frente, nomear a Deus é experimentar a Deus no gosto da fé que o espírito humano saboreia; 

experimentar é nomear sem medo e indefinidamente. Na segurança das fórmulas de ontem, 

ousar o novo porque Deus, assim como as novas gerações, é a contínua irrupção do futuro no 

presente. Por isso, abala, desloca e derruba o que se opõe à emergência de sua escatologia.   

 

6.3  Deus nomeado no horizonte da verdade aberta 

 

O próprio da verdade cristã é o seu ultrapassamento da verdade proposicional do 

judaísmo oficial. O principal motivo dessa ultrapassagem não foi a descoberta de um 

paradigma conceitual superior ao literalismo judaico que se caracterizava pela expressão ―está 

escrito‖. Foi o choque que os discìpulos tiveram ao encontrar a verdade em pessoa: Jesus 

Cristo. Por isso, as testemunhas dos eventos fundadores da fé cristã não defendem a verdade 

proposicional como fim último. Jesus Cristo conduziu os discípulos para uma verdade 

superior àquela de sua cultura
479

: trata-se da existência supra-cultural que se concretiza no 

Reino de Deus e cuja força promotora é o amor que procede do Espírito Santo. Esse poder do 

amor em Deus eleva o ser humano das verdades particulares à Suprema Verdade como vida e 

não como posse. Por isso, estar na Verdade é mais importante do que ter a verdade, porque 

quem está na Verdade a ―tem‖ em processo de vir-a-ser, jamais a possui como um bem 

particular. As verdades das culturas são importantes enquanto caminhos à Verdade. Mas, 

quando são elevadas, por razões econômicas, religiosas ou de qualquer outra natureza, à 

condição de verdade última, criam mosáicos esdrúxulos de verdades concorrentes, que têm 
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lançado a humanidade em conflitos sangrentos ao longo da história. Por isso, estar na Verdade 

é vital para a humanização do mundo, porque para além do vínculo de origem, o ser humano 

necessita do vínculo epistemológico transcendental, isto é, estar em Deus mesmo como a 

Verdade das verdades. Se o ser humano renasce para esta Verdade que se doa e que se vela, 

capacita-se para avançar na sua própria humanização, porque a Verdade não é apenas o que se 

tem, é, principalmente, aquilo que está vindo no futuro do ser humano. A Verdade que vem é 

a mãe de todas as esperanças e de todas as verdades. Por isso, a verdade originária é, ao 

mesmo tempo, a eclosão de todas as verdades absolutas e a licença para que a Suprema 

Verdade seja louvada na gratuidade de sua manifestação.  

Este abalo conceitual liberta o espírito humano ao sempre mais que a realidade lhe 

exige e convida-o a realizar-se na verdade escatológica que é o próprio Deus. Porém, em 

razão de sua institucionalização, o cristianismo é frequentemente tentado a voltar à verdade de 

segunda ordem do qual Jesus o libertou: a crença nas verdades propositivas em detrimento da 

Suprema Verdade. Por isso, deve-se resistir a esta tentação e conservar a fidelidade à Verdade 

de primeira ordem, porque este é o patrimônio epistemológico mais importante da 

humanidade. Sugere-se isso porque, se a teologia cristã reconhece na sua origem o limite de 

seu conhecimento em face do mistério que a move, ela, muito antes da crise da razão 

científica, já afirmava o mais que estimula os saberes humanos e já punha a verdade no futuro 

do ser humano, não no seu passado. Compreender a verdade nesta perspectiva e protestar 

contra a sua redução aos conteúdos proposicionais é um empreendimento da teologia 

hermenêutica geffriana. Como se vê, a teologia como hermenêutica não renuncia a uma lógica 

rigorosa das verdades de fé, mas tem consciência do limite constitutivo da linguagem em 

relação a um ideal de sistematização conceitual480. Por isso, o ponto de partida para se pensar 

a verdade é reconhecê-la como um caminho sempre inacabado para uma verdade mais 

plena481. 

 

6.3.1 A verdade como evento-advento 

 

A verdade originária, embora seja inabarcável em sua plenitude, se auto-restringe 

no mistério de sua doação. Nesse caso, a teologia hermenêutica volta-se para ela não no 
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desejo de posse, mas vendo-a ―em ato de automanifestação‖ da qual Jesus é a principal. Por 

isso, a verdade cristã é uma verdade que acontece apenas no evento sempre atual de sua 

enunciação e que é toda voltada para uma plenitude de manifestação de ordem escatológica482. 

Martin Heidegger afirma: ―os fundamentos ontológicos-existenciais do próprio descobrir é 

que mostram o fenômeno mais originário da verdade‖483. Em outros termos, a verdade não diz 

o ser-descobridor (o descobrimento), mas o ser-descoberto (descoberta) na experiência de 

―ser-com-os-outros-no-mundo‖484. Claude Geffré assume o último Heidegger afirmando que 

toda verdade que o ser humano dispõe é secundária, porque decorre de uma verdade 

originária, situada aquém do julgamento e que não é senão a eclosão do sentido485. Por isso, 

toda verdade é correlativa de uma não-verdade ligada ao estado de velamento originário. Ela 

não pode, portanto, ser reduzida às verdades objetivas, das quais trata o saber teórico486. 

Portanto, a verdade originária da teologia é o próprio Cristo no seu mistério de encarnação e 

de ressurreição. 

Porém, a afirmação da verdade ontológica da teologia cristã no Cristo evoca um 

conflito para a razão moderna, que Paul Tillich traduziu, dizendo: ―o conhecimento 

controlador é seguro, mas não é significativo de forma última. Ao passo que o conhecimento 

receptivo pode ser significativo de forma última, mas não oferece certeza‖487. Ainda hoje, 

aqueles que não avançaram nesta questão reafirmam isto. Porém, diz Paul Tillich, aqueles que 

já fizeram esse percurso reconhecerão que a revelação reivindica dar uma verdade que é 

simultaneamente segura e de preocupação última. É uma verdade que inclui e aceita o risco e 

a incerteza de todo ato cognitvo significativo, ainda que o transcendendo ao aceitá-lo
488
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Nesse caso, a verdade é evento-advento de Deus que se desvela ao ser humano definido como 

acolhida, abertura, Gelassenheit489.  

Por isso, pode-se falar da ―topologia de Deus‖, isto é, o lugar próprio onde a 

verdade originária da Revelação deixa-se apropriar pelo crente. Ser fiel a este lugar é o único 

meio de respeitar a objetividade própria ao Deus revelado490, porque a objetividade conceitual 

de Deus pode entificá-lo e colocá-lo à mercê do próprio ser humano. Ora, isso pode ocorrer 

quando o teólogo cristão não é fiel ao que lhe está confiado e procura explicar a Revelação a 

partir de um princípio hermenêutico tal como o Deus identificado ao Ser Absoluto ou ao 

homem na sua autocompreensão491. Para evitar isso, a teologia hermenêutica funda a 

objetividade de Deus como verdade originária exclusivamente em Jesus Cristo. Com isso, 

bloqueia-se o excesso onto-teológico da teologia escolástica, o historicismo do século XIX e a 

redução subjetivista da teologia existencialista moderna de colorido bultmanniano. Mas, por 

outro lado, afirma-se que o advento originário da verdade no Verbo encarnado tem um sentido 

objetivo que pode ser posto no discurso humano. A única condição para que esse discurso não 

se torne um discurso objetivante é que se mova sempre no horizonte do pensamento aberto 

pela própria Verdade revelada492.   

Isto quer dizer que a verdade originária é de essência privativa a si mesma, ou 

seja, é indisponível aos conceitos, porém, disponível à fé e ao amor. O Deus oculto nega-se às 

palavras como descrição, definição e conceitos, porque na sua abscondidade jamais pode ser 

encontrado pela argúcia da razão teológica. Mas, ao mesmo tempo, enquanto Trindade 

econômica, pode-se dizer com Dionísio Areopagita: 

 

o Supraessencial renunciou ao seu mistério e se manifestou a nós, assumindo 

uma essência humana. Malgrado esta manifestação, - ou antes, para falar 

uma linguagem mais divina, no próprio coração desta manifestação,- ele 

ainda preserva todo seu mistério. Porque o mistério de Jesus permanece 

oculto. Tal como ele é em si mesmo, nenhuma razão nem nenhuma 

inteligência o esgota. Qualquer coisa que se diga dele, ele permanece 
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indizível; de qualquer maneira que o compreenda, ele permanece 

incognoscível
493

. 
 

 

Portanto, a essa Verdade que é a vida de toda vida, mas que com a vida não se 

imiscui e nem nela se detém como a um limite de sua condição ilimitada, só se pode amar. A 

essa Verdade que está no começo, mas que se estende até o fim na escatologia da vida e da 

história, só se pode render-se admirado. Por isso, a essa Verdade originária que é o descanso e 

a realização de toda a racionalidade, só mesmo entregando um louvor orante na companhia do 

Santo:  

Trindade supraessencial que está do outro lado do divino, do outro lado do 

Bem, Tu que guardas os cristãos no conhecimento das coisas divinas, 

conduz-nos, na dimensão do desconhecimento, rumo aos mais sublimes e 

mais luminosos cumes dos escritos misteriosos. Lá, experimentam-se 

veladamente os simples, insolúveis e imutáveis mistérios da teologia, na 

profunda luminosidade da Escuridão do Silêncio, onde se é iniciado nos 

segredos desta radiosa e resplandecente Escuridão, em sua total obscuridade, 

absolutamente intangível e invisível, Escuridão que colma de esplendores 

indizíveis as inteligências que sabem fechar seus olhos
494

.  

 

 

Só assim, adentra-se ao Mistério como participação n‘Ele e abre-se ao ser humano o mistério 

da sua própria vida: a Verdade originária é também a Verdade última para onde tendem todas 

as coisas e onde o ―ser humano descobre a sua vocação sublime: que é participar no mistério 

da vida trinitária de Deus‖495. Aquele que está na Verdade sabe que não necessita possuí-la e 

que se o tentasse estaria em uma empreitada fracassada. À Verdade convém o amor, a 
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admiração e a entrega, como o sedento mergulha no oásis para saciar a sede; mas agora, 

satisfeito, vê-se compelido a registrar a aventura que o levou até as águas salvadoras, para que 

outros viajantes bebam, não de suas palavras, mas da mesma água que o salvou.  

 

6.3.2 A verdade como desvelamento-velamento  

 

A passagem da verdade originária à verdade da teologia é autoimplicativa. Isto 

significa que não há conhecimento teológico da verdade de fé sem participação ativa na 

verdade mesma de Deus em ato de advento496. A compreensão da historicidade da verdade 

teológica exige que se volte para a história como categoria teológica, isto é, a teologia cristã 

tem como ―objeto‖ o próprio ato pelo qual Deus se deu a conhecer aos homens497. Na medida 

em que parte de suas condições concretas, a teologia tornou-se hermenêutica498. Afirma  

Claude Geffré: 

 

A linguagem teológica, por mais especulativa que seja, deve ressentir-se dessa 

passividade primeira. Dizemos que a linguagem teológica como celebração da 

verdade que veio em Jesus Cristo tem necessariamente uma dimensão doxológica. 

Mas, ao mesmo tempo, a linguagem teológica terá sempre um alcance prático, 

porque testemunha uma verdade que não cessa de advir ao coração do mundo e que 

tende a se encarnar em figuras históricas novas
499

. 

 

 

                                                           
496

GEFFRÉ, Claude. Le christianisme au risque de l’interprétation... p. 84. CF. Também:  

COUPAL,  Jean-Paul. Phychologie collective et conscience historique. Montreal: Auteur, 2010. 

RAYMOND, Aron. Dimensions de la conscience historique. Paris: Plon, 1964.  

GADAMER, Hans-Georg; FRUCHON, Pierre. Le problème de conscience historique. Paris: Seuil, 

1997.  

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. La raison dans l’histoire. Paris: Hatier 2007. 

 
497

GEFFRÉ, Claude. Le christianisme au risque de l’interprétation..., p. 84.  

 
498

 ―A verdade, enquanto valor motivacional e meta alvejada do empreendimento cognitivo, deve ser 

identificada no testemunho revelacional da experiência histórica, geografia epistemológica esta que 

demarca o seu grau de autenticidade, bem como sua legitimidade e validação cognitivas‖. PIRES, 

Anderson Clayton; OLIVEIRA, Cláudio Ivan de. A hermenêutica da compreensão: uma reflexão sobre 

o sentido aletológico da intellectusfidei. Goiânia. Fragmentos de Cultura, v. 18, n. 9/10, p. 655-676, 

set./out. 2008. p. 659. 

 
499

―Le langage théologique, si spéculatif soit-il, doit se ressentir de cette passivité première. Disons 

que le langage théologique comme célébration de la vérité qui est advenue en Jésus-Christ a 

nécessairement une dimension doxologique. Mais en même temps, le langage théologique aura 

toujours une portée pratique  car il témoigne d‘une vérité qui ne cesse d‘advenir au coeur du monde et 

qui tend à s‘incarner dans des figures historiques nouvelles‖. GEFFRÉ, Claude. Le christianisme au 

risque de l’interprétation..., p. 85. Tradução nossa.  

 



  

193 
 

Nesse caso, a teologia hermenêutica evita orientar-se pela extraterritorialidade da 

razão como faz a teologia escolástica. Esta virada hermenêutica caracteriza-se pela renúncia 

do modelo especulativo grego e pela adesão ao paradigma histórico. Se no primeiro momento, 

a teologia orienta-se pela apropriação da verdade pela adequação sujeito-objeto, no segundo, 

ela orienta-se pela consciência de velamento correlativo em relação à plenificação da verdade 

que se identifica com Deus mesmo500, pelas exigências concretas à presença da igreja no 

mundo e pelas mudanças ocorridas no interior do pensamento humano em geral. Por isso, 

pode-se afirmar que o advento permanente da verdade originária que se revelou em Jesus 

Cristo continua a se completar nas fisionomias históricas da tradição da igreja501. 

Portanto, a verdade da teologia é a máxima expressão da Verdade originária em 

um momento histórico. Esta verdade estende-se até certo ponto na compreensão do mistério 

de Deus, mas como este é da ordem do sem fim, é natural que ela seja reconhecida como 

limitada em razão da grandeza do Insondável, dos limites históricos da razão e da sua 

fisiologia. Porém, o fato de ser mais humilde em relação ao seu próprio saber, se comparada à 

onipotência da teologia dogmatista, não desvia a teologia hermenêutica de seu compromisso 

com a verdade, antes o aprofunda.  

Para isso, Claude Geffré sugere que o arco interpretativo da teologia hermenêutica 

tenha quatro níveis: o primeiro é a conformidade com a mensagem original. Isso significa que 

a teologia hermenêutica parte da pluralidade de escrituras compreendidas no interior do 

campo hermenêutico aberto pelo evento Jesus Cristo502. O que permite definir a teologia 

hermenêutica como um novo ato de interpretação do evento Jesus Cristo sobre a base de uma 

correlação crítica entre a experiência cristã fundamental que a tradição testemunha e a 

experiência humana hoje503. O segundo, é que o intellectus fidei da teologia hermenêutica 

exige que sua anamnese do evento fundador vise à profecia, isto é, ele só pode atualizar o 

evento fundador como evento contemporâneo, produzindo um novo texto e novas figuras 

históricas. Assim, a teologia como dimensão constitutiva da tradição é necessariamente uma 
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fidelidade criativa504. O terceiro é manifestar o sentido sempre atual da Palavra de Deus, quer 

seja em sua forma escriturística, dogmática ou teológica, em função de novas experiências 

históricas da igreja e do ser humano de hoje505. O quarto, é que a teologia hermenêutica nutre-

se de uma circulação incessante entre a Escritura e a Tradição que continuam sendo o lugar 

privilegiado de toda teologia506.  

Esses níveis sugerem que a linguagem teológica hermenêutica é uma 

metalinguagem, na medida em que exige certo distanciamento daquele que fala. Por isso, a 

verdade do cristianismo como histórica não deveria ser primeiramente o aprimoramento dos 

sistemas teológicos, mas a preocupação com o ―vir-a-ser‖ da pessoa e a passagem das 

condições de injustiça para os meios de justiça na sociedade. Assim, as condições históricas 

da verdade abrem o horizonte escatológico da Verdade diante do teológico, porque libertam a 

razão humana de seus absolutos conceituais ilusórios507. Porém, imediatamente, reabre-lhe a 

paixão da Verdade que se concretiza em paixão pela vida, isto é, vontade de atualizar uma 

nova possibilidade de existência humana e de fazer existir um mundo novo508. O 

procedimento hermenêutico em teologia pode evitar dois perigos: o primeiro é que, na 

impossibilidade de distanciar-se o bastante da experiência religiosa imediata, a teologia pode 

permanecer um discurso edificante509. O segundo é que o esforço especulativo da teologia 

pode levar a uma construção racional desligada da experiência viva da fé. A verdade da 

teologia pode então tornar-se uma idolatria: é a própria fé que se arrisca a ser sacrificada em 

uma representação conceitual510. 

Ao contrário disso, o arco hermenêutico permite que ―a cada nova descoberta se 

instaure sempre uma nova releitura [...] que desembocará, outrossim, em uma nova 
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necessidade cognitiva‖
511

. Trata-se, então, de uma circularidade que move o intérprete a ―se 

entregar à descoberta de uma sempre nova verdade, de maneira completamente infantil [...]. E 

nisto se confirma a condição de objetividade interpretativa da postura hermenêutica frente a 

uma realidade/verdade a ser conhecida e interpretada‖512.  

A teologia hermenêutica não visa revelar a verdade em sua singularidade e 

absolutidade porque agora, sabe-se bem que ―a verdade é um construto que deve ser pensado 

em termos de aproximação compreensiva progressiva, e nunca como apropriação epistêmica 

de uma saber definitivo‖513. Isto, ao contrário do que se possa imaginar, não decorre do 

―relativismo gnosiológico presente na estrutura do saber fragmentário que se configura no 

cenário histórico-epistêmico da ‗segunda modernidade‘‖514. Já compõe a condição 

epistemológica desde sua origem. Por isso, a razão teológica, em face da Verdade originária, 

tem diante de si a expectativa da novidade que sempre lhe está disponível na dinâmica da 

história que se desenrola na fraternidade humana. Do mesmo modo, pode-se dizer que não é a 

verdade que é verdadeira, mas algo ou alguém. A verdade não é da ordem do que se pode 

demonstrar, mas da ordem de uma promessa e de uma visitação. A verdade não é um registro, 

mas abertura. De alguma maneira, ela está sempre além dela mesma515. 

 

6.3.3 A verdade como dom do Mistério 

 

O mistério trinitário, que se manifesta na igreja como Verdade, não é assumido na 

compreensão crente como Ele é, mas como o pode ser nos limites desta compreensão. Mesmo 

que a Trindade se doe para o crente na sua totalidade, não se pode confundir a presença de 

Deus no crente com o que esse crente sabe d‘Ele. Na experiência crente, Deus é sempre mais 

do que se sabe e do que se sente. É exatamente esse excesso de Deus em relação às suas 
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representações que evita que o crente relacione-se com um ídolo conceitual divinizado. As 

múltiplas experiências de Deus na comunidade crente criam a experiência comunitária da 

verdade e a necessidade de seu partilhamento como pão comum no corpo eclesial na justa 

medida do dom de Deus a cada membro do corpo de Cristo. Por isso, procura-se compreendê-

la no horizonte de uma comunidade de interpretação como caminho, pluralidade, consenso, 

sacramento e escatologia516.  

A teologia hermenêutica, na medida em que se orienta pela historicidade da 

verdade, convida a razão teológica ao sempre mais do conhecimento puramente especulativo 

de Deus. Esse lugar da verdade não é aquele de sua descrição objetal, mas o da comunhão de 

Deus com os seus filhos. Dessa maneira, mesmo que se possa interpretar essa experiência à 

posteriori, essa rememoração não se compara ao em si de seu acontecimento. Por isso, a 

verdade de fé é caminho a seguir, permanente advir, itinerário em comum517.  

Klauspeter Blaser e Ênio Müller parecem concordar com isso. Para Blaser, a 

questão se impõe pela emergência da razão pós-moderna que resiste tenazmente às grandes 

narrativas e pelo limite da linguagem. Blaser afirma: ―na verdade, concorda-se em dizer hoje 

que ‗as grandes narrativas‘ estão desaparecendo a favor de um perspectivismo radical e que 

torna impossível fixar verdades definitivas por e em uma linguagem absolutamente 

relativa‖518. Müller, a partir de Gálatas 2,14a (―mas quando vi que eles não andavam direito 

segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos‖), retoma a metáfora paulina 

de caminho e de relação: ―a verdade do evangelho é um caminho andado dentro de uma 
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relação com o mesmo e rumo ao mesmo‖519. Isto é, a ortodoxia e a ortopraxia exigem a 

ortopodia: andar retamente. Por isso, ―não é tanto o que se pensa, nem mesmo o que se faz, 

mas o jeito como se anda é que define a verdade‖520. Portanto, a verdade conceitual exige a 

verdade-engajamento e é isso que determina a sua pluralidade. 

A Verdade não é plural em si mesma, porque nessa condição ela é a unidade 

misteriosa da Trindade no Pai, no Filho e Espírito Santo. Porém, ela é plural no 

acontecimento de sua experiência e no testemunho que se dá a seu respeito. Isso ocorre 

porque, quando a Verdade encontra o ser humano encerrado nos seus limites constitutivos, 

mesmo que se doe totalmente na sua gratuidade, nunca excederá a particularidade de sua 

percepção na fragilidade da percepção humana. Isto leva à impossibilidade de sacralizar a 

verdade e, ao mesmo tempo, exige o progresso da verdade na Verdade.  Isto significa que a fé 

cristã não existe em estado puro, fora desse regime de encarnação521 porque nasce do 

testemunho e está sempre encarnada, em confronto com a situação concreta do mundo e da 

igreja, sem que se possa separá-la de seus lugares de manifestação522.  

Portanto, a verdade não depende da imediatez do saber ou de sua transparência 

alcançada por uma consciência extra-humana. Ela decorre do esforço contínuo de superação 

realizado pelo consensus fidelium que leva a comunidade para o sempre mais da verdade. 

Como diz Claude Geffré: ―o progresso na verdade se faz mediante reconhecimento mútuo de 

vários sujeitos, que testemunham uma verdade sempre inacessìvel‖523. Para Ênio Müller, esse 

compromisso intersubjetivo só ocorre sob uma atmosfera muito particular: 

 

E isso só se faz com amor, com agápe, o supremo critério tanto para o conhecimento 

da própria Trindade divina, seja em suas obras ad intra ou ad extra (tanto para o que 

a Trindade é como para o que ela realiza no mundo), como para o conhecimento da 

verdade do evangelho. A verdade do evangelho não é primeiramente proposição 

cognitiva, nem padrão de prática, mas sim jeito de caminhar marcado pelo amor
524

. 
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Para conhecer a verdade em amor, a igreja conta sempre com a companhia do Espírito. Nas 

palavras do apóstolo São João: ―o Espìrito da verdade vos introduzirá em toda verdade‖ (João 

13, 13). Isto significa que a igreja, como corpo de Cristo, porta a verdade em si mesma. É ela 

mesma que é a verdade em primeiro lugar. A Verdade está encarnada nela, vive nela e faz 

dela a própria verdade na história da relação Deus-homem e homem-Deus. É só sendo a 

verdade que a igreja pode testemunhar a verdade da fé como acolhida do ser humano na 

imortalidade de Deus. Isto leva à sacramentalidade da verdade na des-figuração, re-figuração 

e trans-figuração do crente no mistério crístico no culto.  

A Verdade como sacramento é a manifestação divina no culto da igreja, 

especialmente, na eucaristia ou na ceia do Senhor. O culto é oportunidade de Deus dar-se 

como Verdade aos seus filhos e para que os seus filhos cresçam na verdade. Desde então, a 

Verdade rompe os limites dos conceitos para entregar-se como virtude à igreja, isto é, como 

Verdade-substância, pelos ritos do culto. No culto pascal, a Verdade é celebrada em um 

primeiro momento como a des-figuração de Jesus Cristo no altar da ignorância humana: ―eles 

não sabem o que fazem‖. Paradoxalmente, a comunhão humana na morte de Jesus Cristo é o 

único lugar onde a inteligência troca a visão reduzida da existência que para na morte, pelo 

horizonte vasto da imortalidade sob o signo da aliança. De modo que por aí mesmo, descobre-

se que a eucaristia é o melhor resumo de todo o cristianismo525 porque é a memória do sangue 

que converte o nosso coração e que transforma a lógica de violência e de morte que está em 

cada um de nós para dar lugar a uma lógica de dom e de vida em abundância526. Esse 

acontecimento também implica em re-figuração, isto é, o crente vivifica o seu corpo mortal no 

corpo do Cristo Ressuscitado. Desde então, deve-se estar seguro de que: 

 

agora, existe um princípio de transformação no íntimo de nossas vidas 

perecíveis. Nesse caso, tem-se o direito de dizer que a vida humana por 

inteiro já é pascal sem o saber. Quero dizer com isso, que ela está sob o 

signo de uma incessante passagem da vida para a morte [...] No entanto, 
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desde que ocorreu a páscoa do Cristo, nossa vida se tornou com o Cristo uma 

passagem da morte para a vida
527

. 

 
 

Essa passagem torna possível a trans-figuração humana na imagem do Filho de 

Deus. Por isso, pode-se compreender que a verdade do Evangelho é, antes de qualquer tipo de 

verdade construída pela razão teológica, a manifestação atualizante do Verbo Divino no seu 

corpo que é a igreja. É do coração desse mistério que brota a Verdade. Desde então, na força 

do Espìrito, a Verdade se faz carne e habita de novo entre nós. Como diz o apóstolo Paulo: ―e 

nós todos que, de rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor, somos transfigurados nesta 

mesma imagem, com uma glória sempre maior, pelo Senhor, que é Espìrito‖ (2 Corìntios 

3,18). Esse movimento da Verdade na igreja como vida, faz com que ela esteja sob o signo do 

inacabamento e de auto-suplantação.   

Para a teologia hermenêutica, a verdade na sua transparência absoluta vem do 

futuro. Nesse caso, a inteligência da fé volta-se à verdade no íntimo de seu próprio mistério. 

Quando isso ocorre, ela esbarra no seu limite e, desde então, a verdade é um acontecimento 

que lhe excede porque se move no ritmo de sua própria vontade. Nesse caso, à teologia só 

compete esperar e receber o inédito de Deus que se revela nos kairós da história. Trata-se, de 

um desvelamento progressivo, tendido para plenitude de ordem escatológica. A verdade do 

evangelho é um advir permanente, medido pela distância entre o Cristo ontem e o Cristo 

amanhã528. 

   Sendo este o caso, deve-se considerar que a dialética entre o que se tem e o que 

revela é a oportunidade kairótica da própria razão teológica. Isto significa que a história é a 

oportunidade que ela tem de avançar na sua autocompreensão e capacitar-se ao mais de Deus 

que está por vir. Pode-se dizer, com Jean Ladrière, que a razão é escatológica529. Ela não 

avança em razão somente da história que passou, mas, sobretudo, do novo que entrou na 
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história e lhe abriu os olhos para o que ela ainda não era capaz de ver. Nesse sentido, a 

escatologia da razão antes de projetar-se para esse adiante de si mesma, já estava presente no 

próprio fato cristão como revelação dada no Cristo e oculta nele como esperança projetada no 

futuro. Isso permite que se reconcilie no Verbo Divino o antigo divórcio entre a fé e a razão:  

 

A fé assume a esperança da razão fundando-a e justificando-a, entretanto, 

sem se impor como necessária. Esta assunção da escatologia da razão à da fé 

confere à escatologia da razão seu sentido crístico; ela faz da razão uma 

figura da esperança da fé. Assim, associada ao próprio mistério do Cristo, a 

razão se descobre interior ao fato cristão
530

.   

 
 

Essas figuras históricas da verdade no horizonte da Verdade em si se entregam a 

uma verdade sempre maior no coração do mundo. Esse devir é tanto conceitual quanto 

fisiológico e isso põe a verdade no futuro ou, segundo Jürgen Moltmann, o futuro de Deus no 

futuro do mundo. Esse é o mistério da verdade que a teologia transporta como ciência da 

Verdade: a verdade em figura ontológica que vem e vai na brincadeira eterna de se mostrar e 

se encobrir. Verdade que se dispõe pelas trocas intersubjetivas como desejo-ação que realiza a 

verdade como realização existencial do próprio ser humano e em função da fraternidade 

universal. Mas, sobretudo, a verdade da teologia hermenêutica é a celebração da Verdade 

oculta no mistério trinitário revelada na transparência da condição humana de Jesus Cristo. É 

por ele, nele e sempre rumo a ele que a teologia hermenêutica evoca o seu princípio mais 

excelente: fazer a verdade na Verdade por amor à Verdade.   
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7 

CONCLUSÃO DA SEGUNDA PARTE 

 

Ao final da segunda parte da tese, pode-se dizer que Deus é o absoluto da razão 

teológica e não o registro da experiência de Deus.  Este reconhecimento ajuda na superação 

das tendências das denominações cristãs de defenderem verdades absolutas concorrentes e 

abre possibilidades de diálogo no interior do cristianismo, com outras religiões e com a 

sociedade em geral. Por isso, convém sublinhar os pontos cruciais da segunda parte da 

pesquisa.   

Na teologia hermenêutica, a nomeação de Deus é um acontecimento segundo e a sua 

experiência é o acontecimento primeiro. O estudo da nomeação de Deus no horizonte da 

revelação judaico-cristã contesta absolutamente que o cristianismo hodierno retome o 

caminho da ontoteologia que o judaísmo oficial deixa transparecer no Antigo Testamento. 

Para além desta moldura teológica proposicional que enclausura Deus nas proposições 

teológicas, a teologia hermenêutica propõe que a razão teológica contemporânea distancie-se 

da segurança da teologia do Deus conceitual para aventura da fé no Deus relacional. Esta 

transição teológica, antes de ser uma concessão à racionalidade moderna, é o reconhecimento 

de que Deus é o princípio epistemológico transcendental do intellectus fidei, noutras palavras, 

a fonte primária do conhecimento que a teologia produz hoje decorre do vínculo do teólogo 

com o Deus que o habita. O conteúdo da teologia, antes de ser o resultado do exercício 

puramente intelectual, origina-se da comunhão do teólogo com Deus nas antecâmaras de sua 

interioridade.  

A presença divina na subjetividade do teólogo corresponde, na dimensão da fé, à 

entrega total de Deus e também à sua inteira aceitação por parte do ser humano. Mas, na 

dimensão da nomeação teológica desta experiência, será sempre uma construção precária que 

necessitará ser refeita sempre, porque Deus não se esgota nas complexas formulações 

teológicas ou nas suas construções ingênuas. Por isso, a teologia hermenêutica propõe que a 

verdade teológica antes de ser proposicional seja a epifania divina nas igrejas, já que o acesso 

à plena verdade, como ato de fé só pode advir da experiência de Deus como o dom de uma 

entrega e não como uma formulação intelectual sobre Deus. A base desta afirmação é 
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teológica porque, antes de enunciar proposições sobre Deus, a Bíblia anuncia-o como 

salvador da humanidade. A lógica da proposição desloca-se para a lógica do testemunho.  

O reconhecimento de que a Bíblia é a testemunha privilegiada das experiências de 

Deus, liberta a teologia da necessidade de construir uma teoria de inspiração profundamente 

precária e que quase sempre necessita sacrificar a inteligência teológica, apelando à 

autoridade divina. Porém, quem reivindica autoridade divina da inspiração da Bíblia é a 

própria inteligência humana. Sendo este caso, inaugura-se um círculo vicioso: a Bíblia é 

inspirada, porque o homem diz que ela é inspirada e esta afirmação é que faz da Bíblia um 

livro inspirado. Porém, a teologia hermenêutica ajuda a ver que a inspiração longe de ser um 

ciclo vicioso, é um círculo virtuoso que envolve o Cristo Vivo, as comunidades de fé e o 

próprio texto sagrado. Na medida em que a Bíblia é testemunha do Cristo, ele é a referência 

fundamental tanto da revelação quanto da inspiração, por isso a Bíblia é sagrada, porque o 

Cristo de quem ela fala sacraliza o texto. Desde então, não é mais preciso recorrer às teorias 

de inspiração para garantir a sacralidade da Bíblia, ela o é por antonomásia, noutras palavras: 

O Cristo de quem ela fala é que a sua garantia. 

A natureza cristocêntrica da Bíblia ajuda as comunidades de fé a superarem o critério 

estático e exterior dos dogmas, isto é, as igrejas reconhecem que as formulações dogmáticas 

não encerram o Cristo no seu interior. Se isto ocorre, passa-se do critério estático ao 

dinâmico, cuja característica é a centralidade do Cristo em relação às realizações e aos 

projetos da igreja. Isto permite discernir a fé praticada hoje daquela que está na tradição do 

cristianismo. Pode-se dizer então que é no ser humano que a revelação se completa e ganha 

sentido prático e orientador das decisões cotidianas, porque mais uma vez o sagrado irrompeu 

no corpo do homem.  

A irrupção somática do sagrado abre a possibilidade de uma nova compreensão 

teológica: o conhecimento de Deus antes de ser intelectual é relacional. Conhecer a Deus é 

amá-lo. A melhor maneira de fazê-lo é voltar-se para a metáfora da paternidade de Deus em 

relação ao ser humano. Reconhecer a Deus como Pai é entregar-se a uma relação tão antiga 

que a memória humana não consegue alcançar, porque nesta região longíqua o ser humano 

ainda não tinha capacidade para registrar os cuidados que Deus, como Pai, lhe dispensava. Ser 

pai é cuidar do filho mesmo que este um dia despreze o pai que por ele se sacrificou porque 

simplesmente não viu o bem que lhe foi dispensado. Afinal, não tem consciência do que se 

passou, porque era muito pequeno para poder se lembrar de alguma coisa. Mas, este 

raciocínio dedutivo ajuda a teologia a desvencilhar-se da inflação propositiva e aderir a Deus 
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como Pai. Deste modo, a teologia assume a sua vocação invocativa sem deixar de ser a 

ciência da fé.  

Mas, como isso poderia ser realizado sem que a igreja caia na cilada do falar sobre 

Deus ao invés de promover a sua experiência? Como seria o ensinar às novas gerações a vida 

em Deus livre da inflação propositiva conceitual e promover a liberdade do espírito humano a 

partir da fé em Deus? Como fomentar o diálogo com as grandes religiões mundiais e com a 

cultura respeitando-se a alteridade própria de cada uma? A tarefa na terceira parte da pesquisa 

é responder a estas questões, concentrando-se na prática eclesial da teologia hermenêutica.  
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III 

 

PRÁTICA ECLESIAL NA TEOLOGIA DE CLAUDE GEFFRÉ: 

A DIALÉTICA DO CRISTO ONTEM, HOJE E AMANHÃ 
 

 

Na segunda parte da tese, o foco era a nomeação de Deus no intellectus fidei 

geffriano. No exame da nomeação, apoiamo-nos decididamente na nomeação de Deus no 

horizonte da Revelação judaico-cristã e no horizonte do Deus revelado em Jesus Cristo. As 

questões centrais da segunda parte são duas: a afirmação de Deus como o princípio 

epistemológico transcendental do intellectus fidei e a nomeação de Deus como verdade aberta. 

Primeiro, concentramo-nos na nomeação de Deus propriamente dita, onde a preocupação era 

mostrar que, antes da inteligência humana nomear a Deus, é Deus mesmo que a capacita à 

nomeação. Por isso, a nomeação será sempre secundária em face do mistério de Deus, que é 

absoluto. Findo este capítulo, seguiu-se o exame de paternidade de Deus, em que se discutiu 

sobre o Pai como Abba, como YHWH e como mistério de gratuidade.  Sendo assim, a 

nomeação de Deus não pode ter caráter definitivo, porque está sob a regência do Mistério e da 

fragilidade humana de nomear. Portanto, em relação a Deus, o ser humano é convidado 

sempre a ir adiante, e ao fazê-lo, Deus se torna mais humano e o ser humano diviniza-se um 

pouco mais, porque nomear a Deus é, sobretudo, descobrir mais acuradamente aquilo que nos 

faz humanos. As duas abordagens respondem pelas condições de possibilidade da inteligência 

teológica compreender a Deus. 

Na terceira parte da tese, as conclusões das duas primeiras partes são levadas para 

orientar a pedagogia da igreja e para delimitar o relacionamento com a sociedade, 

especialmente, com a razão científico-técnica e com a lógica consumista pós-moderna. Para 

tanto, no oitavo capítulo, entitulado ―Caminhar no Espírito: a dialética divino-humana de 

crescimento‖, a pedagogia mistagógica constitui-se no meio, para que as atividades de culto e 

de ensino da igreja gestem a vida de Cristo no crente e evitem o excesso da pedagogia da 

informação. No capìtulo nove, ―Participar do Mistério: a dialética da fraternidade universal‖, 

focaliza-se a relação da igreja com a sociedade em duas vertentes: a razão científico-técnica e 

a lógica da pós-modernidade. Esta abordagem, se bem sucedida, finaliza a resposta à hipótese 

da pesquisa e completa os seus objetivos.  
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Convém reforçar que o objetivo da terceira parte é indicar que a lógica da teologia 

hermenêutica é dialógica. Como já se disse, esta convicção ajuda a razão teológica a manter-

se afastada da ilusão de que possui a Verdade enclausurada nos diversos modelos de verdades 

absolutas das teologias. A importância da nomeação de Deus não deve ser olvidada, mas 

também o conteúdo propositivo não deve ser elevado à categoria de absoluto, porque isto é 

anti-cristão, na medida em que a lógica do cristianismo é destronar todos os absolutos 

humanos a favor da absoluticidade do próprio Deus. Se a verdade é relacional, admite-se que 

fora do cristianismo há verdades que ajudam no aprimoramento da inteligência teológica e 

que a inteligência teológica também coopera com outros intellectus mundi na construção de 

uma fraternidade universal, na qual a justiça e a paz orientem as relações da humanidade 

consigo, com o planeta e com o universo. 
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8 

CAMINHAR NO ESPÍRITO: A DIALÉTICA DIVINO-

HUMANA DE CRESCIMENTO 
 

 

Neste capítulo, objetiva-se aplicar a teologia hermenêutica na pedagogia da igreja, 

porque uma das consequências práticas da experiência e da nomeação de Deus é a consciência 

de que a vida cristã é da ordem do acabamento-inacabamento. A dialética de crescimento 

ocorre na diferença entre a declaração divina da justificação pela fé em Jesus Cristo e aquilo 

que o crente é independente da declaração. A distância a ser percorrida entre a assimilação do 

fiel da declaração divina de estar justificado em Cristo e de assumir a declaração divina como 

vida, é o que se chama de diferença. Na caminhada, Jesus Cristo é o caminho completo 

porque o soldo da vida dele garante o trajeto para todos os viajantes, e sabe-se que, para quem 

é filho de Deus por adoção, não importa o quanto ande, a diferença jamais será completada. 

Mas, a ausência de um fim não deve nos desesperar, porque quem entra na dialética divino-

humana de crescimento deve estar ciente de que Deus não se enquadra nem nos limites das 

palavras e nem no limite da experiência. Deus é o fim para o qual o ser humano tende, mas 

Deus mesmo é infinito. Esta diferença será tematizada em três vias: da conversão à salvação, 

da salvação à santificação e da santificação à glorificação. Este caminho de glória em glória 

realiza a pedagogia mistagógica da igreja, evitando que o ensino eclesial caia na armadilha de 

só passar informação sobre Deus. O resultado é a consciência e a determinação do crente de ir 

ao Cristo a partir da proposição para encontrá-lo vivo, além das palavras. Esta liberdade do 

espírito no Cristo é um poderoso antídoto contra uma pedagogia cristã que se orienta 

principalmente por passar informações.  

 

8.1 Da conversão à salvação 

 

A adesão ao Reino de Deus e a vinculação à igreja pelo batismo inserem o fiel na 

vida eclesial. Dentre os direitos e obrigações decorrentes deste compromisso, concentramo-

nos no mais vital: a dialética divino-humana de crescimento. Este processo pode ocorrer, em 

casos excepcionais, fora da igreja e mesmo em um ambiente inadequado. Porém, a igreja é o 

lugar apropriado para que a pessoa passe de água a vinho, da opacidade à fosforescência, do 

abandono à assistência. Estes três subtópicos sintetizam a passagem da conversão à salvação 
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na perspectiva da teologia hermenêutica. Na conversão, o Espírito concede à pessoa o dom de 

olhar a si mesma e de perceber que o que antes era indispensável à sua vida é o que a mata e, 

por isso, deve ser deixado imediatamente. Esta mudança de orientação espiritual, na medida 

em que é feita na inspiração divina, põe a pessoa na dinâmica da salvação. Agora é filho 

adotivo de Deus e pertence à família divina.  

A partir deste ponto, deve-se começar a pedagogia mistagógica pela qual o fiel é 

convidado a caminhar no Espírito. A mistagogia do ensino fundamenta-se na experiência e na 

nomeação de Deus que, como vimos, põe o texto a serviço da manifestação da glória divina 

no fiel. Esta arte de ensinar não se limita a passar informações, porque a sua base não é 

noética, isto é, não informa uma doutrina sobre Deus. Esta arte de ensinar é teológica, porque 

visa à gestação do Cristo na vida crente. A educação cristã que visa exclusivamente a 

informar transforma o cristianismo em ideologia, mas o cristianismo é supraideológico, 

porque a sua natureza crística, embora profundamente humana, se origina no mistério 

trinitário.  

 

8.1.1 De água a vinho 

 

Nas bodas de Caná da Galileia (João 2, 1-11), Jesus transforma a água em vinho. 

Esse poder é o princípio espiritual da pedagogia mistagógica. Entrar na dialética conversão-

salvação é participar da regência do poder espiritual do Espírito de Jesus Cristo que opera 

mudanças na estrutura do ser humano de dentro para fora: metaforicamente, as moléculas de 

água se transformam em moléculas de vinho
531

. Quando se trata do ser humano, mudar de 

água a vinho é aceitar mudar de vida. 

Pode-se começar a mudar a palavra e o olhar. As palavras expressam o que o ser 

humano é no íntimo. Como a interioridade humana está iluminada pela divina presença, o que 

sai daí carrega a virtude desta presença. Desde então, as palavras que sofriam do déficit divino 

tornam-se palavras criadoras de realidades novas onde nada existe porque estão embebidas de 

fé no Deus vivo
532

. O poder divino que transforma as palavras também transforma o olhar. Se 

antes uma corrente negativa o conectava ao mundo e era por onde as trevas acessavam-lhe o 

corpo, agora os olhos são as luzes da alma e é por onde a energia divina abençoa quem eles 
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miram. A função da pedagogia mistagógica é apresentar o fiel a Cristo, à semelhança das 

talhas que lhe foram levadas nas bodas de Caná, em cada encontro na igreja. Isto movimenta a 

dialética divino-humana de crescimento que a teologia hermenêutica defende
533

.  

Na base das mudanças da palavra e do olhar estão o batismo e a eucaristia ou 

santa ceia, nos quais o fiel participa do mistério da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. 

Por isso, a passagem da água a vinho é uma certeza. Esta participação no Cristo pela fé dá ao 

fiel a graça de se tornar a epifania viva de Deus para o mundo
534

. Cada vez que se opera a 

maravilhosa mudança é o milagre de Caná que continua hoje no mundo e o ser humano pode 

na simplicidade da vida cotidiana manifestar a graça de Deus a favor da humanidade
535

. 

Desde então, a palavra e o olhar ganham nova dimensão.  

O objetivo da pedagogia mistagógica de gestar o Cristo em cada membro da 

família de Deus está consumado. Como em Jesus Cristo, a palavra é criativa e revela 

possibilidades desconhecidas em quem a ouve, o olhar divinizado permite ao crente descobrir 

a glória de Deus na trama dos eventos do mundo e sobre o rosto de seus irmãos
536

. No futuro, 

se o mundo reclamar da falta dos sinais de Deus, alguém que se lembre dessas palavras e 

desse olhar poderá dizer: ―Deus estava aì e eu não sabia‖. À semelhança da festa de Caná que 

avança noite adentro servindo boa bebida, o mundo segue a sua marcha e os santos 

convidados para a festa são o bom vinho do Evangelho que permanecem até o fim
537

.  

 

8.1.2 Da opacidade à fosforescência 

 

A pedagogia da epifania divina põe diante do cristão o seu direito de filho de 

Deus: a manifestação da virtude de Cristo na sua existência. Esta luz tem o poder de dar nova 

dignidade e novo brilho ao que já está aí. Pode-se estar seguro disto, porque a lição da 

epifania que se referencia em Jesus Cristo é que a manifestação de Deus aos homens se 

realiza segundo uma encarnação, isto é, segundo a presença de Deus no ser humano. Recorre-

se Claude Geffré: ―eis porque o mistério da Epifania é um mistério que continua em nossas 
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vidas‖
538

. Sim, a vida pode se tornar teofania: manifestação de Deus. Deste modo, a 

opacidade do corpo é transfigurada pela glória trinitária e lá onde não havia brilho algum, 

agora a fosforescência divina dá o tom.  

A lógica da encarnação permite ao crente inverter a lógica da ontoteologia de que 

Deus está somente nos grandes prodígios. Se a vida é vista pela lógica encarnacional, 

descobre-se que Deus está na trama da vida e fala uma língua que se pode compreender. 

Recorre-se a Claude Geffré: ―Quando se lê o Evangelho com esta chave que constitui o 

mistério da Epifania, se descobre a maravilhosa pedagogia segundo a qual o Cristo revela os 

mistérios mais comoventes de seu reino, a partir de eventos minúsculos da vida cotidiana‖
539

. 

Não foi assim que aconteceu com a mulher samaritana, quando ao meio dia, em uma situação 

improvável descobriu o mistério da água viva, da vida eterna? 

A lógica da encarnação sensibiliza a pessoa à presença divina nos seus caminhos, 

e se alguém diz: ―este lugar é santo e eu não sabia‖ lamentando a descoberta tardia da 

presença do Senhor, pode-se gritar na hora que Deus está passando no caminho: ―é o 

Senhor!‖. Mas, também pode ocorrer como aconteceu com os discìpulos de Emaús. Caminha-

se triste e assombrado por uma derrota devastadora. É justamente neste momento que é 

preciso ir adiante. Então, de algum modo, o Cristo revela-se passo a passo a face divina desses 

eventos, e mais tarde, pode-se dizer que o coração ardia enquanto nos abria as Escrituras
540

. A 

lógica da encarnação educa o olhar e pode-se ver que sob as ocorrências simples do cotidiano 

jorra abundante glória.  

O mistério da Epifania que dá uma dimensão nova à trama ordinária da vida 

começa com uma pequena luz no coração e com o desejo sincero de passar da morte à vida e 

sentir esta passagem desde então. A graça da epifania é fazer ver aquilo que está aí na 

existência: o Senhor. A Epifania cumpre a promessa Daquele que disse: ―Se alguém me ama, 

eu me manifestarei a ele‖ (João 14,21). Então, a liturgia, a própria vida humana, as coisas que 

se ama, se tornarão epifanias do Deus vivo
541

. A lógica da encarnação não permite mais dizer: 
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 ―C‘est pourquoi le mystère de l‘Épiphanie est un mystère qui continue dans chacune de nos vies‖. 
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―Deus está neste lugar e eu não sabia‖, ―este lugar é santo e eu não sabia‖, Deus está comigo e 

eu não via, Deus está no meu caminho e eu desconhecia. A lógica da encarnação sensibiliza a 

percepção humana à presença transparente de Deus no corpo humano e nas tramas da história, 

porque o essencial é invisível para os olhos.  

 

8.1.3 Da igreja para o mundo 

 

Embora a palavra missão seja magnífica porque nos envia ao próprio coração de 

Deus o envio do Filho e do Espírito pelo Pai, o seu uso remonta ao século XVIII, quando as 

nações cristãs do Ocidente descobriram o Novo Mundo e enviaram ―missionários‖ para 

evangelizar os pagãos. Hoje, a palavra missão soa mal aos ouvidos de algumas pessoas, por 

isso, se usam mais os termos evangelização ou testemunho. Com isso, não se desmerece o 

trabalho dos missionários, mas evita-se a ideia de proselitismo que não respeita a liberdade do 

outro
542

. A palavra ―evangelização‖ tem a vantagem de sublinhar que a missão da igreja não 

compreende somente o testemunho explícito de Jesus Cristo, mas todas as formas de serviço 

do ser humano em nome do Evangelho. Não se trata somente de transmitir um saber, mas de 

encarnar o Evangelho no coração dos homens, no tecido da sociedade
543

.  

A pedagogia mistagógica encontra o seu complemento no envio quando o crente 

ilumina o mundo. No capítulo 17, do Evangelho de João, ―permanecer‖ e ―enviar‖ são verbos 

indissociáveis. Eles revelam que a igreja é missionária por natureza: ―assim, como tu me 

enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo‖ (João 17,18). O envio da igreja ao mundo 

prolonga o envio do Filho pelo Pai
544

. Três traços caracterizam a obra missionária 

contemporânea:  

Primeiro:  o trabalho missionário não é de alguns, mas é a igreja por inteiro que é 

missionária. Isto amplia a noção de missão associada a especialistas enviados às terras 

longíquas. No interior de cada igreja, todos os crentes são responsáveis pela evangelização. 

Devem testemunhar o Evangelho por toda a vida e encarnar o Evangelho nas estruturas da 

sociedade e nos espaços do mundo moderno.  
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Segundo: a igreja é a nova testemunha da esperança dos pobres. É a evangelização 

dos pobres que atesta a autenticidade da missão da igreja, segundo Mateus 11,5. A pregação 

do Reino de Deus, sob a inspiração do Cristo, leva às últimas consequências as promessas 

messiânicas de libertação do Antigo Testamento. Embora a libertação definitiva esteja 

reservada para o fim dos tempos no qual Deus fará justiça a todos, há uma libertação que 

começa agora através da igualdade e da fraternidade entre os homens. Esta é uma exigência 

para a África e para a América Latina porque ―é um convite à conversão de toda Igreja que 

sempre deve relembrar a identificação de Jesus com os fracos, os pobres, os sem voz desse 

mundo‖
545

. 

Terceiro: a igreja é responsável pelo futuro da humanidade. Isto inclui o zelo pelo 

Planeta, contra todas as formas de degradação da natureza, pelo domínio exagerado da 

natureza pela razão científico-técnica e pela desumanização do ser humano, como ocorre na 

pós-modernidade com a busca desenfreada de consumo. O Deus de Jesus de Nazaré é 

libertador, por isso, a igreja deve estar pronta a trabalhar com as pessoas de boa vontade na 

edificação de um mundo menos desumano, no qual os direitos inalienáveis da pessoa à 

liberdade, à dignidade e ao trabalho digno sejam reconhecidos.  

A pedagogia mistagógica encontra na evangelização o lugar de sua efetivação, 

porque, embora o ser humano de hoje necessite de muitas coisas, ele também tem muitas 

coisas. A sociedade do espetáculo caracteriza-se exatamente por gerar necessidades supérfluas 

e fazer com que a aquisição de bens pelo simples prazer de possuir seja uma patologia típica 

da pós-modernidade. Porém, acima dessas coisas passageiras que vêm e vão com a moda de 

cada estação, o ser humano está faminto de sentido. É exatamente neste ponto que o crente 

pode ajudar sendo o norte para quem está desorientado. O cristianismo encarnado carrega 

possibilidades inéditas para o mundo. 

 

8.2 Da salvação à santificação  

 

A consciência da salvação traz consigo a necessidade da santificação, isto é, de ser 

igual a Cristo na fé, na conduta e no amor. Esta caminhada existencial visa conformar a vida 

humana à vida de Jesus Cristo. Trata-se, portanto, de algo mais amplo que a conduta moral, 

porque se compreende o cristianismo como o novo êxodo, no qual a existência desumanizada, 
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oprimida e sem esperança é chamada à sua humanização, à liberdade e à esperança no 

Espírito. Este itinerário de santificação caracteriza a pedagogia mistagógica da teologia 

hermenêutica. Ele será tematizado a seguir, realçando-se a passagem do Egito à Terra 

Prometida, da condição de discípulo a filho de Deus e do conceito ao ágape. Com isto, 

assinala-se que a experiência da fé não é fixa, porque a subjetividade humana é 

profundamente dinâmica assim como o é o mundo exterior. Ao cristianismo não convém 

resistir a este movimento contínuo da vida, porque é a própria cultura judaico-cristã que 

rompeu a noção antiga de repetição do tempo e das coisas como sempre foram. O cristianismo 

é escatológico na raiz. Isto faz dele uma religião de mudança na ordem da interioridade e dos 

sistemas políticos vigentes.  

 

8.2.1 Do Egito à Terra Prometida 

 

No Novo Testamento, especialmente em Atos 9,2 e 19,9, a palavra grega ὁδos 

designa a via de excelência. Ela guarda certa similaridade com a palavra hebraica halakha, 

cuja raiz remete à ideia de marcha. O Caminho, ὁδos, quando entendido como marcha, evoca 

a figura do Êxodo do Antigo Testamento porque, com Israel, começa a experiência 

propriamente histórica do tempo, um tempo que não é definido pela repetição do que já 

ocorreu, mas pela tensão para um futuro ainda suspenso
546

. Quando a figura do êxodo é 

transposta para a experiência espiritual do cristianismo, pode-se dizer que a marcha do cristão 

ruma para a escatologia crística da história. Este itinerário para a experiência escatológica de 

Deus no fim dos tempos é inseparável da experiência de Deus no caminho. Segundo  Claude 

Geffré: ―a via a ser seguida pelos homens é inseparável da própria via do Senhor como guia e 

a via como experiência histórica do Êxodo só tem sentido como prefiguração escatológica da 

marcha de todos os homens em busca de Reino de Deus‖
547

. O caminho como experiência 

sagrada está sob a dialética escatológica de que no fim está Deus.  

Experimentar a Deus como caminho é conservar-se na via divina e na dos 

homens. Isto implica que a experiência de Deus completa-se na sua nomeação. A palavra 
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hebraica Derek traz a noção de via de Deus e via do ser humano. A via de Deus traduz, em 

primeiro lugar, o posicionamento de Deus na frente de batalha com o seu povo, como ocorreu 

no Êxodo e no retorno da Babilônia, e em segundo lugar, os caminhos misteriosos de Deus: 

sua maneira de agir para salvar os homens. No Antigo Testamento, a salvação está vinculada 

ao cumprimento da lei. Naquele contexto, esta é a via obrigatória, porque ao fazê-la, o ser 

humano expressa o próprio comportamento de Deus e isto na sua essência é amar como Deus 

ama (Deuteronômio 10, 12-19). O homem da antiga aliança é livre para escolher entre duas 

vias: de um lado, há o caminho de vida (Provérbios 2,19; 8,20) e de outro, há caminho da 

morte (Provérbios 12,28). Estas duas vias são recaptuladas pelo Evangelho de Mateus, 

especialmente no capítulo 7,13s
548

.  

Pode-se dizer que o cristianismo representa um novo Êxodo. Jesus completa o 

mistério de salvação pré-figurado na saída do Egito. Assim como Moisés era o guia de seu 

povo durante a marcha no deserto, Jesus chama os homens a seguirem o caminho da cruz que 

leva ao céu. Ser discípulo do Cristo é fazer com ele e nele a Páscoa e o Êxodo desta terra ao 

Reino de Deus
549

.  Jesus Cristo é o precursor deste caminho, quando é visto na sua inteireza: 

aquele que saiu de Deus e voltou para Deus. Nesse sentido, a via é um antidestino, porque não 

se conforma com a repetição cansativa da história, como ocorria no mundo antigo. Trata-se 

sempre de esperar o inédito que vem ao amanhecer.  

 

8.2.2 Do legalismo à lei do Espírito 

 

Conforme Colossenses 2,6, os discípulos de Cristo devem marchar no Cristo para 

cumprir neles mesmos seu êxodo definitivo para o Pai. A lei do Antigo Testamento tornou-se 

uma pessoa viva. Esta é a novidade da moral cristã que não se deve olvidar. Isto traz à tona o 

que é vital a uma pedagogia mistagógica: o deslocamento do legalismo do Antigo Testamento 

à lei do Espírito do Novo Testamento. No seguimento de Cristo não se é enviado a uma 

lembrança remota ou à frieza de um texto. O crente é enviado à comunidade do Espírito, 

porque o Espírito é o princípio da conduta moral
550

. Isto não significa que não se apela à 

autoridade do texto, da lei, dos profetas, etc. Na Halakha cristã, volta-se à própria consciência 
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na solidariedade com uma comunidade que vive do Espírito do Senhor
551

. Por isso, a norma 

do comportamento moral não é tal ou qual a palavra da Escritura, mas o comportar-se como o 

Senhor. Na recordação paulina: ―sejais meus imitadores como eu sou de Cristo‖ (1 Corìntios 

11,1).  

A imitação do Cristo não é a tentativa frustrada de reproduzir o que ocorreu com o 

Jesus histórico. A moral cristã é aberta, por isso, cada pessoa está na obrigação de produzir 

um discurso moral novo, a partir de sua imitação do Cristo. Para chegar neste ponto, é preciso 

orientar-se pela via por excelência que é a da caridade. ―Andai em amor‖, diz João (2 João 6). 

A lei do amor é antiprescritiva, porque as decisões não são antecipadas. Espera-se com prazer 

a oportunidade de gestar o novo e não simplesmente repetir os condicionamentos passados 

que podem estar eivados de ideias pré-concebidas. Embora a repetição mecânica dos 

comportamentos seja o padrão para a maioria das pessoas, porque o cérebro pode reagir por 

reflexo e não por reflexão, do filho de Deus espera-se que ande na leveza de sua mente, isto é, 

livre dos condicionamentos do pensamento que se iludem com a facilidade das respostas 

prontas. O filho de Deus está disponível para reexaminar mesmo o que parece óbvio. Isto 

ocorre porque a ação humana deve sempre promover o bem do próximo e isto não pode ser 

feito se o procedimento for mecanizado. A questão não é como fazer, mas perguntar-se 

cotidianamente pela vontade de Deus face às situações sempre novas e discernir nelas o que o 

serviço ao próximo exige concretamente aqui e agora
552

. 

A lei do Espírito (Romanos 8,2) opera no cristão a partir do princípio da fé 

(Romanos 3,27). Por aí se percebe que não é possível ao crente compreender a imitação de 

Cristo como reprodução de um modelo passado. Não é a mera imitação que torna alguém 

filho de Deus, é antes a filiação que permite a imitação e lhe dá vida
553

. Esta conscientização 

ajuda na ruptura com qualquer forma de legalismo, especialmente o legalismo cristão. Pode-

se afirmar isto, porque o Cristo não é apenas um exemplo a ser reproduzido. É uma figura 

originária e como tal, tem o poder de gestar a vida de Deus na família divina. Por isso, a 

filiação divina se dá por participação na vida de Deus, devido à genealogia divina: nascido do 

Espírito Santo. Como Refoulé afirma: ―a semelhança entre Cristo e o cristão não é aquela da 
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cópia ou do modelo, mas interior, do princìpio ao efeito‖
554

. Portanto, para o cristão seguir a 

via do Cristo, é preciso orientar a sua vida segundo o Espírito do Cristo. Andando nesta força, 

o cristão percebe em si mesmo que o Cristo é maior que um modelo exterior. É uma lei 

atuante que realiza em nós o que nele nos é atrativo
555

. 

A ruptura entre o legal e o espiritual na experiência da fé vem do apóstolo Paulo. 

O conhecimento que se tem do Cristo hoje não é uma memória (2 Coríntios 5,16), porque 

conhecer o Cristo não é reproduzir o que ocorreu com Jesus de Nazaré. É uma criação nova 

do Espírito do Cristo ressuscitado que vive na sua igreja
556

. Portanto, o cristão não está 

condenado ao ideal impossível de reproduzir o que Cristo fez. Ao contrário, está entregue à 

sua própria consciência iluminada pelo Espírito para inventar o que o Cristo faria hoje
557

. 

Porém, deve-se ter consciência de que ser filho de Deus implica em similitude e 

diferença. A similitude confere a vida divina à vida humana, o que se constitui na passagem 

da morte para a vida. Mas, a similitude sinaliza fortemente a diferença, isto é, não há limite 

para o seguimento do Cristo. Cada dia é um convite para ir adiante. Por isso, não se deve 

reduzir o seguimento do Cristo nem à pura interioridade nem a um acabamento 

exclusivamente ético. Para viver o seguimento do Cristo como filho de Deus, é preciso 

reproduzir na vida a via de Jesus como o caminho para o Pai
558

.  

 

8.2.3 Do conceito ao ágape  

 

A via do cristianismo pode ser traduzida por ortopraxia, a prática reta. Esta 

palavra acentua que a mensagem doutrinal da fé cristã é secundária ou que não há ortodoxia 

que não desemboque em uma prática evangélica. Porém, ortopraxia não é uma prática moral 

inspirada na fé e não é também a consequência ou campo de aplicação da verdade doutrinal já 

                                                           
554
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totalmente constituída
559

. Ortopraxia é a gênese da fé, é a prática cristã que não é somente 

reveladora, mas criadora de significações novas quanto ao conteúdo da mensagem cristã
560

. 

Portanto, não é prioritariamente conceito, é ágape.  

Sendo este o caso, a via evangélica não pode ser definida antecipadamente, 

porque não se trata de simplesmente seguir uma receita previamente estabelecida. Como a 

verdade do cristianismo é aberta e procede do futuro, ela não está na plenitude do ser original 

que a ontoteologia defende e também não está em qualquer figura histórica. Esta consciência 

abre espaço para o diálogo com outras culturas, porque se reconhece que o Espírito de Jesus 

Cristo não é exclusivamente cristão. Jesus Cristo excede o cristianismo. Esta libertação de 

Jesus Cristo da exclusividade do cristianismo como religião conceitual permite pensar que ele 

não é uma religião particular que se define por dogmas, por culto, por critérios de pertença. 

Na verdade, é o bem de todos que caminham para a luz
561

. 

 

8.3 Da santificação à glorificação  

 

A via cristã leva à compreensão de que a vida cristã é um caminho de glória e que 

a cada dia, o cristão avança para o mais de si como mais de Deus na sua vida na dialética da 

fé. Pode-se dizer que alguém é cristão se esta afirmação é entendida como a presença do 

Cristo na vida da pessoa como imortalidade. Porém, a experiência humana do dom de Deus é 

gradual. Neste sentido, o cristão torna-se cristão a cada dia. Este ultrapassamento do menos de 

Deus para o seu mais na compreensão e na prática evangélica é a passagem da santificação à 

glorificação. A abundância da vida divina na experiência cristã é facilitada na compreensão, 

mas a compreensão não é um fim, porque, se o fosse, este compreender novo seria, de novo, 

um absoluto conceitual, o que colocaria a fé em um círculo vicioso mortal. Não é este o caso, 

porque a compreensão teologal diz o que há, mas só a fé pode acessar a riqueza de Deus que a 

razão teológica lhe mostrou. Isto ajuda a entender porque se fala então do movimento 

dialético da antiga à nova aliança, da paixão à ressurreição e da glória a glória ainda maior. 

Trata-se de refletir na originalidade evangélica que os degraus da glória divina da caminhada 

cristã ajudam a desvelar.  
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8.3.1 Da antiga à nova aliança 

 

A perícope joanina do capítulo 10,30-38 aprofunda o horizonte geffriano da vida 

em Cristo como realização humana no mistério de Deus. Ela ajuda a entender que a dialética 

divino-humana no horizonte da nova aliança tem um alcance antropológico que ao crente 

convém acessar. A vida de Jesus é o exemplo, o estímulo e a possibilidade de se viver na 

força do Espírito.  

―Eu e o Pai somos um‖. Deus não é alguém de quem se fala, mas alguém com 

quem se vive. Esse é o segredo da fé que se renova continuamente e o antídoto contra uma fé 

morta. Ser cristão significa admitir que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que está vivo,  que 

seu sangue purifica de todo pecado e que esse acontecimento é dom de Deus, o qual quis fazer 

da humanidade a sua família e o lugar privilegiado de sua manifestação. Ser cristão é crer na 

glorificação do nazareno. A ressurreição por obra do Espírito Santo é o coroamento da 

humilhante morte de cruz e assim é esperança para todos que se identificam com ele no amor 

à verdade e à justiça. Ser cristão é viver no vigor da doxologia trinitária. ―Que posso fazer, se 

alguém não compreende? Que exulte, dizendo: que mistério é este? Que exulte e prefira 

encontrar-te, não te compreendendo, a não te encontrar, compreendendo‖
562

  

 ―O Pai vive em mim e eu vivo no Pai‖.  Deus não é uma confissão ideológica. 

Deus acontece na vida humana. Deus não deve ser alguém para uso, mas alguém a quem 

servir. Só assim bebe-se do vinho novo do vinhedo que a nova aliança proporciona. Onde se 

infiltra a suspeita sobre a experiência imediata de Deus, ou onde ela é apenas pressuposta 

como uma espécie de fundo indeterminado e inacessível, nunca articulado na linguagem que 

tenta dizer a experiência, a oração mesma acaba se tornando impossível. 

É Jesus quem dá a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do humano 

que se deve ser. Jesus creu nas profecias e por elas, o Espírito como pomba fez dele o pão que 

dá a vida ao mundo. A exegese de Jesus do Salmo 82,6 mostra a relação dele com o texto 

sagrado e como confia na Palavra de Deus, mesmo sabendo que ela é mediada por um 

hagiógrafo humano. Disse ele: ―Vocês são deuses‖, isto é, pessoas abertas ao mistério porque 

―de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem‖. Com esta 

afirmação, está dizendo que o texto sagrado abre uma realidade espiritual diante da pessoa 
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que nem sempre ela tem fé para se apossar. Mas, quando a descrença é superada, pode-se 

dizer como Pedro, que quem nasceu do Espírito tem ―a natureza divina‖ (2 Pedro 1,4).  E  

pode-se dizer com Paulo que esta pessoa é o ―Templo do Deus vivo‖ (2 Corìntios 6,19). O 

que isto quer dizer? Significa que todo ser humano pode renascer e viver na virtude da 

ressurreição do Filho de Deus desde já. Significa que a imortalidade foi doada ao crente e, por 

isso, já se tem a posse da vida divina. Em Cristo, por Cristo e no Espírito, todo aquele que 

está em Cristo é cristo, porque é o seu corpo ressuscitado.  

Nenhuma igreja terá experimentado plenamente a virtude do Ressuscitado 

enquanto não associar a sua vida à vida dele; enquanto não assumir plenamente aquilo que é 

sua vocação ontológica: a investidura plena da filiação divina, com tudo que isso significa 

para a vivência da fé na vida eclesial e na sociedade. A morte foi vencida. Os cadáveres 

ressuscitaram por uma só palavra, por uma só vida, por uma só bondade, por uma só 

misericórdia. A luz triunfou sobre as trevas. Descobriu-se então uma nova humanidade 

chamada a experimentar a imortalidade desde agora e para sempre. Essa humanidade 

renascida no e pelo Espírito Santo se faz, de fato, corpo de Cristo no mundo somente quando 

entra na posse total da riqueza do Reino de Deus disponível àqueles que vivem a vida do 

Ressuscitado na segurança da nova aliança.  

 

8.3.2 Da Paixão à Ressurreição 

 

O Apóstolo Paulo interpretava a morte de Jesus como lugar espiritual da 

reconciliação humana com Deus: ―com efeito, se quando éramos inimigos de Deus, fomos 

reconciliados com ele pela morte do seu Filho, com muito maior razão, reconciliados, 

seremos salvos por sua vida‖ (Romanos 5,10). A morte de Jesus também era para Paulo o 

lugar espiritual onde recebemos vida eterna: ―pois o salário do pecado é a morte; mas o dom 

gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor‖ (Romanos 6,23). E 

finalmente, Paulo concebia a morte do Cristo como o lugar espiritual consagrado por Deus 

para a morte do velho homem: ―pois pelo batismo, nós fomos sepultados com ele em sua 

morte, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós 

levemos uma vida nova‖ (Romanos 6,4). Mas, talvez ainda caiba perguntar: morte de que? 

Morte do ego, morte da maneira antiga de pensar, morte da maldade, morte do medo, morte 

da morte. É através desse processo de des-figuração na morte de Jesus Cristo que se é 

preparado pelo Espírito Santo para a ressurreição, exatamente como Jesus Cristo ressuscitou. 



  

219 
 

Mais uma vez, é importante recordar: ―com Cristo eu sou crucificado; vivo, mas não sou mais 

eu, é Cristo que vive em mim‖ (Gálatas 2, 19c,20).  

Segundo o apóstolo Paulo, a Ressurreição firmou a divindade de Jesus Cristo 

diante da humanidade ―estabelecido, segundo o Espìrito Santo, Filho de Deus com poder, por 

sua Ressurreição de entre os mortos: Jesus Cristo, nosso Senhor‖ (Romanos 1,4). A 

Ressurreição de Jesus Cristo, diz Paulo, torna a ressurreição humana uma realidade desde já: 

―sepultados com ele no batismo, com ele ainda ressuscitastes, visto que crestes na força de 

Deus que o ressuscitou dos mortos‖ (Colossenses 2,12). A Ressurreição de Jesus Cristo 

tornou possìvel a vinda do Espìrito até nós: ―e se o Espìrito d‘Aquele que ressuscitou Jesus 

dentre os mortos habita em vós, Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos dará também a 

vida aos vossos corpos mortais, por seu Espìrito que habita em vós‖ (Romanos 8,11). Além 

disso, a Ressurreição de Jesus Cristo revela antecipadamente o que Deus, o Pai, nos preparou 

mediante seu Evangelho. Segundo o apóstolo: ―de fato, vós estais mortos, e vossa vida está 

escondida com Cristo em Deus‖ (Colossenses 3,3). A Ressurreição do Cristo revela que já 

não se tem a morte como punição escatológica, que não se é mais escravo do pecado, que o 

ser humano não está só na batalha da sobrevivência. Se se morre em Jesus Cristo, o seu corpo 

vivo renovará o corpo morto no poder da vida eterna. Nesse poder é permitido partilhar o 

cumprimneto da profecia joanina: ―se, portanto, é o Filho que vos liberta, sereis realmente 

homens livres‖ (João 8,36). 

 

8.3.3 Da glória à glória ainda maior  

 

O Cristo vivo é o fundamento e a fonte da existência da igreja. Ele é para a igreja 

como o sol é para o dia, como a luz é para os olhos, como o sangue é para o corpo. Em Cristo, 

a vida se transfigura. Como ocorre a passagem da glória inicial da experiência de Deus à 

glória ainda maior?  

Trata-se de uma obra do Espírito que a pedagogia mistagógica coopera para se 

consumar. Cresce a glória divina quando o Cristo vivo cresce em nós. Nas palavras de  Paulo: 

―meus filhinhos que, entre dores, as dores, novamente dou à luz, até que Cristo seja formado 

em vós‖ (Gálatas 4,19). A gestação crìstica leva ao passo seguinte no caminho da glória: ―e 

todos nós que, de rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor, somos transformados nesta 

mesma imagem, com uma glória sempre maior, pelo Senhor, que é Espìrito‖ (2 Corìntios 

3,18). O último degrau da glória é o revestimento completo na vida de Deus, noutras palavras, 
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é a glorificação - o ato final no qual Deus dá aos seus filhos o dom de sua vida pelo qual 

vestimo-nos de imortalidade. Convém evocar a imagem paulina deste momento: ―vou dar-vos 

a conhecer um mistério. Nós não morreremos todos, mas todos seremos transformados, num 

instante, num piscar de olhos, ao som da trombeta final. Pois, a trombeta soará, os mortos 

ressuscitarão incorruptìveis e quanto a nós, seremos transformados‖ (2 Corìntios 15,51-52). 

A geração, a transfiguração e a glorificação humana em Cristo são três fases de 

um processo que se dá na vida diária do cristão como resultado dos gemidos do Espírito Santo 

e da pedagogia da igreja. O Espírito Santo concretiza a vida divina, que se recebe pela fé. É 

através da pedagogia mistagógica que se participa ativamente desta ação maravilhosa: a 

criatura feita de barro se transfigura, pela bondade e poder do Criador, em sua imagem e 

semelhança. Agora, transfigurado, o cristão tem a vida divina que aguarda a apoteose 

derradeira, a glorificação, na qual a glória da salvação alcança a glória ainda maior.    

 

8.4 Conclusão do capítulo 

 

A pedagogia mistagógica rende-se ao mistério trinitário, pois o crescimento em 

glória não encurta a distância, porque Deus que é o fim, também é infinito e, se ando no 

infinito, não tenho aonde chegar porque cada lugar é o porto e o ponto de partida. Esta 

intimidade é garantida na vida de Jesus Cristo e garante privilégios: Primerio: ter uma 

natureza divina, porque a ressurreição de Jesus Cristo antecipa no tempo e na história o tempo 

do fim e possibilita viver a vida ressuscitada desde já. Segundo: ter uma geografia espiritual 

que se expressa na vida centrada em Deus, que é um espaço que, ao mesmo tempo, se 

inscreve e se configura em Deus e um espaço onde Deus se configura e se inscreve. Ou nas 

palavras de Agostinho:  

 

Desceu até nós a nossa vida, a vida verdadeira; tomou sobre si a nossa morte 

para matá-la com a superabundância de sua própria vida. E com a voz de 

trovão chamou para que voltássemos a ele, ao lugar inacessível de onde veio 

até nós, entrando primeiro no seio da Virgem para unir-se à natureza 

humana, à carne mortal, para torná-la imortal; e de lá, como o esposo que sai 

da câmara nupcial, exulta, como um herói, para percorrer o caminho
563

.  
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Terceiro: ter a anagogia espiritual ou êxtase da presença divina. Esta consciência não deixa de 

ser conflituosa e indica que Deus é outro de nós apenas por pura concessão à condição 

humana:  

 

E como invocarei o meu Deus, ó meu Deus e meu Senhor? Pois, ao invocá-

lo, eu o chamarei para dentro de mim (1). Que lugar haverá em mim, onde o 

meu Deus possa vir? Onde virá Deus em mim, o Deus que fez o céu e a terra 

(2)? Há, então, Senhor meu Deus, algo em mim que te possa conter? E o céu 

e a terra, que fizeste e nos quais me fizeste, são eles capazes de te conter? Ou 

então, visto que sem ti nada existe daquilo que existe, será que tudo que 

existe te contém? Portanto, já que eu de fato existo, porque tenho de pedir 

tua vinda a mim, a mim que não existiria se não estivesses em mim?
564

  

 

 

Quarto: ser sacramento de Deus no mundo. A participação na fraternidade trinitária é no plano 

divino o inalienável direito do ser humano por ser criação de Deus.  A participação acontece 

no tempo e na história, mas está reservada à transcendência da história, pois Deus veio no 

tempo de cada ser humano para chamá-lo à vida além do tempo, porque o Evangelho 

disponibiliza a eternidade na história para levar à experiência atemporal do Deus vivo.    

A pedagogia mistagógica democratiza a teologia hermenêutica, porque a faz 

circular na vida eclesial. Com a desabsolutização do cristianismo, a igreja atinge a maturidade 

dialogal, uma vez que preserva sua alteridade, ouve o diferente e evita a conversa impositiva. 

A democratização teológica da fé acabou por fomentar a reavaliação da relação do 

cristianismo com a sociedade. A natureza, os desafios e os desdobramentos sociais desse 

diálogo são o enfoque do próximo capítulo.    
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9 

PARTICIPAR DO MISTÉRIO: A DIALÉTICA DA 

FRATERNIDADE UNIVERSAL 

 

No capítulo precedente, afirmou-se que a palavra que circula na comunidade de fé 

visa à manifestação do mistério do Cristo, porque o ser humano é o lugar originário da 

experiência de Deus e a igreja é o ambiente apropriado da epifania divina. Para isso, a igreja 

deixa o enfoque informativo da fé e se volta para o gestacional no qual se busca a 

manifestação divina na vida do fiel.  A passagem da pedagogia propositiva à mistagógica 

capacita a igreja a abrir-se mais apropriadamente para a sociedade, porque opera segundo a 

inteligência dialógica. Esta dilatação da inteligência teológica permite que ela se comunique 

com a razão científica e com os diversos segmentos da sociedade pós-moderna.  Neste 

capítulo, tematizam-se estas questões, considerando, em primeiro lugar, que a multiplicidade 

da inteligência humana decorre de sua participação no mistério divino: pesquisar, à luz de um 

único Mistério. Em segundo lugar, o efêmero e o descartável, que caracterizam a lógica pós-

moderna, são contrapostos ao Sumo Bem que satisfaz plenamente o ser humano. Estes dois 

pontos completam a investigação do intellectus fidei geffriano, porque concluem a resposta à 

hipótese, ―o que intellectus fidei apreende e registra da experiência de Deus deve ser elevado 

ao status de absoluto ou é a experiência de Deus que é o absoluto da razão teológica?‖, e 

completam os objetivos da tese postos na introdução: a sobrelevação do espírito humano à 

entificação científico-técnica e ao consumismo pós-moderno.  

No sentido teológico, a participação designa a relação da criatura com o Criador, 

isto é, a maneira como o espírito permanece ligado a Deus, que lhe está presente, embora o 

transcenda, e a quem não cessa de estar unido. Esta noção ajuda o teólogo a afirmar e a 

nomear a Deus como realidade na subjetividade humana. Se não existisse a participação não 

se saberia como a razão poderia assegurar-se da existência de Deus. Talvez somente como 

alguém na outra extremidade, mas cujo acesso está marcado pela suspeita feuerbachiana de 

que Deus é o mito cristão para as dores humanas
565

. Pode-se falar então da participação 

fundamental pela qual a criação, embora autônoma, conserva um laço com o Criador,  da 
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participação graciosa pela qual Deus se dá livremente à humanidade e da participação 

salvadora pela qual Deus é experienciado no sangue do Filho e na força do Espírito.  

 

9.1 Pesquisar à luz de um único Mistério 

 

O conflito entre a razão teológica e a razão científico-técnica é ainda uma questão 

atual, se a discussão permanece orientada pela antiga lógica intransigente do início da 

modernidade
566

. Noutras palavras, nos séculos XVII e XVIII, a ciência defendia que só é 

verdadeiro aquilo que resulta da explicação científica da natureza e que ante a ausência de 

evidência experimental, deve-se suspender o juízo e não formular hipóteses transcendentais 

como a teologia clássica fazia. Esta, por sua vez, alegava que só é verdadeiro aquilo que 

procedia da revelação
567

. O impasse leva o catolicismo a alinhar-se contra a ciência, enquanto 

que o protestantismo, através da teologia liberal, faz uma arriscada aproximação
568

. Os dois 

procedimentos revelam-se, ao longo do tempo, inadequados. O fechamento ao diálogo leva a 

Igreja Católica a uma crise profunda da qual a crise modernista é o saldo mais contundente
569

 

e que o Concílio Vaticano (1962-1965) tentou apaziguar. A aproximação protestante acabou 

por gestar o método histórico-crítico, que ainda hoje é fundamental para o trabalho 

hermenêutico, mas também trouxe problemas porque, em linhas gerais, a teologia liberal 

parecia submeter a teologia à ciência
570

.  

Entre o concordismo protestante e o discordismo católico, Claude Geffré assume a 

posição conciliadora que se orienta pelo diálogo constante e fecundo entre teologia e ciência à 

luz de um único mistério
571

. Isto só é possível na ultrapassagem do cientificismo pela ciência 

e  do dogmatismo pela teologia hermenêutica.  

 

9.1.1   Para além do cientificismo 
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A ciência hoje pode ser definida como ―uma forma de conhecer, constituída por 

um conjunto de conhecimentos, organizados pelo homem, segundo diversos fins e contextos e 

diversamente valorados‖
572

. Esta definição marca uma evolução da razão científica, porque no 

início, orientada por um realismo ingênuo, a ciência concebia-se como neutra e só o 

conhecimento experimentalmente produzido era válido. Por isso, cabe averiguar brevemente o 

desenvolvimento desta racionalidade no Ocidente para ver a possibilidade de sua 

ultrapassagem rumo a um pensamento científico crítico que possa fazer aporte com a teologia, 

pesquisando o sentido do universo e da vida no horizonte de um único Mistério. Isto ajudaria 

na redução de preconceitos mútuos e a teologia poderia ser aceita na composição das grades 

de cursos universitários humanísticos, porque esses saberes são instrumentos extraordinários 

da humanização do ser humano. Parece que é hora dos cursos universitários serem acrescidos 

do saber teológico, já que é indispensável à ética, à compreensão do pensamento ocidental e à  

humanização das profissões.  

O cientificismo pretendeu reduzir os outros saberes, em especial o saber 

teológico, a uma posição secundária. Esta tentativa se deu não tanto pelas teorias científicas, 

mas, sobretudo, pela tecnologia pela qual as pessoas podiam ver os resultados práticos das 

teorias científicas na vida delas
573

. A ideologia científica acabou por gestar uma consciência 

imersa exclusivamente na mundanidade. O cientificismo separa o ser humano da natureza, na 

medida em que defende a neutralidade científica: a separação entre o sujeito e o objeto. Mas, 

hoje, sabe-se aonde isto levou a humanidade na sua relação com a natureza
574

. As conquistas 

da ciência no campo prático acabaram por decretar a inutilidade do Deus onipontente, porque, 

se antes era invocado para apaziguar os fenômenos da natureza ou curar os doentes, agora 

invoca-se uma técnica ou toma-se uma pílula. Segundo esta lógica, são os desvalidos 

economicamente que precisam do Deus socorrista: placebo dos pobres. Nesse sentido, quanto 

mais rica e mais culta é a sociedade, menos ela precisa de  Deus na sua vida. A imagem do 

Deus socorrista é gradativamente empurrada para fora do mundo e, na ausência de outra, o 

mundo científico-técnico entrega-se à imanência pura. O ser humano não é mais o centro da 

                                                           
572

DAROS, William. Conflictos epistemológicos entre El conocimiento cinetífico y El religioso. In: 

DAROS, William et al (Coords.) Conflictos epistemológicos entre El conocimiento cinetífico y El 

religioso. Rosario: UCEL, 2008. p. 13-43. 

 
573

MOONEY, Christopher. Teologia y ciencia: un nuevo cometido para el dialogo. Selecciones de 

Teologia. Barcelona. v. 32, n. 128. p. 305-326. oct./dic.. 1993. p. 306. 

 
574

 HEIDEGGER, M. O fim da filosofia ou a questão do pensamento. São Paulo: Duas Cidades, 1972. 

http://189.44.19.230:81/cgi-bin/infoisisnet.exe/pesq?AUTOR=Mooney,%20Christopher%20f.&BASEISIS=2&FROM=1&COUNT=50&FORMAT=referencia&PAGINAORIGEM=&SITE=


  

225 
 

criação com o destino escrito nas estrelas. Não há escatologia para se agarrar e enfrentar a 

morte e os contrassensos da vida. A reação pascaliana a este secularismo é bem desesperada:  

―pesem o ganho e a perda, assumindo a posição de crer que Deus é. Se ganhais, ganhais tudo 

se perdeis não perdeis nada‖
575

.  

No Iluminismo, a questão desloca-se para a imagem do Deus onipotente, porque a 

onipotência divina é irreconciliável com a presença do mal no mundo. Na lógica iluminista, 

cabe ao ser humano assumir a direção de sua própria vida. A igreja perde espaço político com 

nascimento da democracia nos Estados Unidos, em 04 de julho de 1776 e na França, em 1789. 

Os Estados europeus deixam a orientação político-religiosa e se tornam laicos
576

. O horizonte 

escatológico iluminista fecha-se ainda mais porque não há futuro para o ser humano que não 

seja este aqui. A morte é o ponto final tanto da boa quanto da má biografia. Não há um Juiz 

no futuro do ser humano. O ser humano é a sua própria escatologia.  

A razão iluminista acontece como razão crítica que se opõe à lógica religiosa 

escolástica, rejeitando as crenças e as tradições, porque seria por onde o tradicionalismo se 

perpetua. As luzes se definem como um tipo de homem que saiu da menoridade onde se 

mantinha por sua própria falta, isto é, a incapacidade de usufruir do próprio entendimento sem 

ser dirigido por outro: sapere aude! Tenha a coragem de servir-te do seu próprio 

entendimento
577

. Portanto, o crescimento da autonomia humana no domínio da natureza 

ocorre no contraponto com a gradual insignificânca de certa figura de Deus. É assim que a 

cultura ocidental rompe a moldura sacral escolástica e assume decididamente a sua imanência.  

O reducionismo cientificista gestou uma falta de sentido reclamada do seguinte 

modo pelo Prêmio Nobel de física de 1979, Steven Weinberg: ―quanto mais inteligível parece 

o mundo, menos sentido tem [...] o esforço por compreender o universo é uma das raríssimas 

coisas que tira a vida humana da farsa para conferir-lhe algo da grandeza da tragédia‖
578

. 

Parece que a escatologia retorna diante da beleza de um universo que parece teimar em 

apontar para além dele mesmo. Contrário a ideia de que a própria investigação do universo 

revela algo de sobrenatural, o bioquímico Jacques Monod, laureado com o Prêmio Nobel de 
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Medicina em 1965,  afirma que ―o homem sabe que está só na imensidão cega do universo do 

qual saiu por puro azar‖
579

. Sem o horizonte escatológico, o ser humano pode vir a duvidar do 

sentido da sua própria vida, porque a finitude humana jamais é aceita sem protesto, mesmo 

que seja um suicídio como entrega desesperada à total falta de sentido da vida ou o 

afogamento no vício para evitar pensar o óbvio.   

Finalmente, pode-se dizer que o cientificismo ancora-se na crença da 

cognoscibilidade da natureza. Esta forma exclusivamente mundana de crer pode se constituir 

em uma ―religião naturalizada‖. Sheldon Glashow, Nobel de física de 1979, disse: ―cremos 

que o mundo é cognoscível, que há leis simples que governam o comportamento da matéria e 

a evolução do universo. Não posso provar nem justificar esta afirmação. Esta é a minha fé‖
580

. 

Seja por esta dimensão de crença no coração do cientificismo, seja pelos conflitos das teorias 

científicas, seja pela superação de umas teorias por outras, gradativamente o cientificismo 

perdeu força. Christopher Mooney defende que: ―em seu conjunto, a ciência aparece como 

algo muito mais relativo, que experimenta um influxo considerável das ideologias e dos 

comportamentos sociais‖
581

.  

Desde então, o saber científico passou a ser mais um instrumento de 

conhecimento do mundo: ―a modéstia atual a respeito das pretensões da verdade trouxe um 

fruto inesperado: ultimamente muitos cientistas começaram a escutar com maior respeito 

outras reivindicações de verdade sobre o mundo real, em especial as que procedem da 

teologia contemporânea
582

. A ciência deixa o cientificismo ingênuo e assume o realismo 

científico. O princípio da indeterminação de Werner Heisenberg
583

, laureado com Prêmio 

Nobel de física de 1932, cooperou para o realismo da ciência contemporânea de que não cabe  

nenhuma predição absoluta acerca do comportamento global de nada nesse microcosmos
584

. 
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As teorias científicas são construtos mentais que se aplicam aos objetos da natureza para se 

alcançar certa inteligibilidade. Por isso mesmo, estão condicionadas pela cultura e o 

subjetivismo do pesquisador. Isto ajuda na retomada do diálogo entre teologia e ciência que é 

vital para a construção de um mundo mais lúcido e mais capaz teológica e tecnicamente.  

 

9.1.2   Teologia e ciência em diálogo  

 

A convergência entre teologia e ciência está no objetivo de inteligibilidade dos 

dois saberes, porque enquanto os dogmas religiosos sintetizam conclusões decorrentes das 

verdades religiosas da humanidade, as teorias científicas sintetizam os resultados das 

experiências sensíveis em situações controladas
585

. A epistemologia da ciência e da teologia 

são distintas, porém, uma sociologia do conhecimento, nascida da dinâmica da história e da 

cultura, pode tanto criticar como iluminar os esforços de ambas
586

. Nesta perspectiva, os dois 

saberes não são contraditórios, mas complementares. Isto significa que a teologia deve levar 

em conta as descobertas da ciência e a ciência deve considerar o que a teologia diz sobre a 

relação das descobertas científicas com as experiências religiosas. Para isso, é preciso deixar 

para trás as hostilidades mútuas que geralmente decorriam pela invasão dos limites de cada 

ciência, como ocorreu com o evolucionismo darwiniano quando defensores intransigentes da 

literalidade dos primeiros capítulos  de  Gênesis  acabaram por criar enormes dificuldades 

para a relação entre teologia e ciência. Afirma Christopher Mooney: 

 

Poucas vezes se reconheceu que o corretivo da teoria de Darwin para o relato 

bíblico da criação resultou muito saudável para a religião, porque permitiu 

que os primeiros capítulos de Gênesis exercessem a função para a qual 

foram escritos: testemunhar a bondade da criação, da obra de um Deus livre 

e transcendente e da dependência e do afastamento do homem em relação a 

Deus, fonte da vida
587

. 

 

 

O perigo desta mútua fecundação é superado se ambos os saberes conservarem a 

alteridade própria de sua perspectiva da realidade que investigam. Os teólogos devem buscar 

na ciência enfoques mais profundos para os seus ensinos, enquanto que  os cientistas devem 
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acrescentar às suas pesquisas uma visão mais abrangente e integrada
588

. A religião não 

ameaça a integridade da ciência se se orientar  pelo realismo crítico. Isto só ocorre no 

realismo ingênuo. Werner Heisenberg disse:  

 

Ainda estou convencido de que a verdade científica é inexpugnável no seu 

campo, jamais achei possível descartar o conteúdo do pensamento religioso 

[...] ao longo de minha vida me senti repetidamente movido a considerar as 

relações entre estes dois âmbitos do pensamento
589

.  

 

 

A teologia hermenêutica pode assumir este papel mediador das relações entre 

teologia e ciência, porque é naturalmente aberta ao diálogo e à compreensão crítica da fé. A 

teologia e a ciência, embora tenham perspectivas próprias na leitura dos fenômenos que 

estudam, não dialogam de lugares absolutamente heterogênios.  Além de se assemelharem por 

terem objetos próprios de estudo e metodologias específicas, partilham do reconhecimento de 

que as suas inteligências são históricas, isto é, têm as virtudes e as fraquezas de uma potência 

que se faz na vida de cada um e no conjunto da cultura humana. Segundo Jean Louis Souletie: 

 

A teologia e as ciências [humanas] têm em comum considerar a prática 

humana em geral como o lugar de um discernimento que conduz a uma 

interpretação permanente ao invés da aplicação quase mecanicista de uma 

doutrina, seja ela sócio-psicológica ou teológica. Assim como a sociologia 

analisa práticas de atores sociais e a psicologia estuda o funcionamento 

psíquico de sujeitos históricos, a teologia cristã busca descrever, avaliar e 

pensar Deus a partir da experiência dos sujeitos que engajam sua fé em 

comportamentos e práticas eclesiais e sociais
590

.  

 

 

9.1.3 Teologia e ciência no horizonte de um único mistério 
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O homem precede a ciência e a ciência, enquanto possibilidade, precede o 

homem. Por isso, a ciência é a ciência do homem. Entretanto, a objetividade da ciência não 

pode ser um projeto acima do ser humano, porque no ser humano, a objetividade e a 

subjetividade coincidem. Quem põe a objetividade é a subjetividade. Porém, o ser humano 

dispõe de habilidade crítica para manter esta coincidência separada. Todavia, mesmo na 

suposta distância o círculo hermenêutico permanece irredutível, porque toda teorização ocorre 

sempre a partir de uma projetividade subjetiva.  

Portanto, se o coeficiente subjetivo do pesquisador não pode ser reduzido a zero, a 

ciência se reconhece como um saber a mais entre outros saberes. O projeto técnico-científico, 

particularmente afetado pelo imperialismo racional durante muito tempo,  assume hoje uma 

posição menos extremada. O mesmo pode ser dito da teologia, porque a teologia 

hermenêutica tem mostrado que o saber teológico rege-se pela dinâmica com o divino. Não é 

fixo, é móvel. Pode-se dizer que a experiência humana total permanece radicalmente aberta ao 

mistério divino. O saber teológico e o saber das ciências humanas e da natureza limitam-se a 

construir as suas interpretações ao disponível à experiência humana, porém, antes e depois 

desse limite reina uma abertura englobante indizível. A inteligência humana compreende o 

meio, os extremos lhe escapam porque as condições de possibilidade da ciência teológica e da 

ciência em geral ancoram-se em uma prévia realidade englobante, que se constitue o 

postulado originário das ciências no seu conjunto. O caráter hipotético-dedutivo do trabalho 

científico não se restringe à metodologia, ele também está presente na sua constituição. 

Referindo-se especificamente à ciência, sabe-se que o pesquisador é animado pela crença na 

harmonia interna do mundo e de que as leis que regem os fenômenos de alguma forma lhe 

estão disponíveis.  

A experiência humana reserva algo sem resposta no passado, no presente e  no 

futuro. Esta dimensão indecifrável e provocadora se identifica com uma razão total que é a 

razão da razão, onde repousa o mistério do ser humano. Alguém poderia ignorar isto e atribuir 

ao acaso, outros, porém, veem aí o fascinosum e o tremendum da experiência sagrada. Como 

afirma Gérard Eschbach: ―Os surgimentos existenciais, a criação. O infinito. A liberdade. Os 

encontros. As místicas solidariedades do mundo. O valor. O belo. O bem. O mal. O tempo. A 

eternidade. O sentido do sentido: Deus...‖
591

.  

                                                           
591

―Les surgissements existentiels. La création. L‘infini. La liberté. Les rencontres. Les mystiques 

solidarités du monde. La valeur. L‘amour. Le beau. Le bien. Le mal. Le temps. L‘éternité. Le sens. Le 

sens du sens. Dieu ...‖ (2005, 25-27). ESCHBACH, Gérard. Béante intériorité: Devoir-être humain. p. 



  

230 
 

O ser humano está posto sobre uma ordem que não é aquela das evidências 

cotidianas que reinam na superfície. Trata-se da infinita ordem da diferença onde outros 

valores entram em cena: o não-ser, o não ter, o não-parecer. Esta ordem da diferença não está 

imediatamente acessível. Para se chegar a ela, é preciso uma conversão prévia. Então, sob um 

vazio infinito, se chega à infinita plenitude.  O ser humano mais autêntico está adiante, mais 

longe e mais profundo do que as fáceis superfícies nas quais se insiste em colocá-lo. A ordem 

imediata da realidade não é nem de longe a sua totalidade. Existe outra ordem aberta à 

experiência humana, porém, para ser encontrada o Outro se revela no encontro porque não 

pode ser encontrado por dedução ou por indução. Desde então, o último momento dialético  

engaja o ser humano no êxodo infinito, porque o Deus de Jesus Cristo quer o homem 

adulto
592

. 

 

9.2 Realizar-se no Mistério como Bem Maior  

 

O ser humano só existe autenticamente na entrega à sua abrupta abertura vertical, 

porque se percebe chamado por um abismo de plenitude. Não há humanidade verdadeira sem 

este apelo. Mesmo que a pessoa não queira escutar, não queira entender, ela pemanece como a 

mais fundamental e constitutiva provação do humano. Sua negação consciente ou 

inconsciente leva o ser humano a se constituir em oposição a ela. O essencial da vida está 

sobre o plano das evidências cotidianas. Um além-aquém, que está, todavia, mais perto e mais 

presente que todas as presenças e todas as proximidades mundanas, coincide com o fim-fundo 

da interioridade humana. Esta essencialidade é reprimida pela entrega decidida às atrações do 

mundo, porém, mesmo neste caso, ninguém está inteiramente livre das provocações 

metafísicas. A ignorância do sagrado não é da ordem da radicalidade, mas do esquecimento. 

Esta amnésia de Deus pode ser superada por uma anamnese. O mais profundo das 

profundezas humanas precipita-se em um abismo insondável. Um Fundo sem fundo no qual 

Deus habita.  

 

9.2.1 A interioridade vertical 
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O mistério humano se identifica com o mistério de Deus, porque sem o ser 

humano não há mistério a decifrar. É o ser humano que se inquieta diante do infinito. Sem ele, 

o mistério de Deus não é interrogado. Conforme afirma Claude Geffré: ―A fé se enraìza 

necessariamente no que se poderia chamar o ‗sagrado original‘ do ser humano como mistério 

de abertura e de comunhão‖
593

. Porém, a maior amplitude do mistério divino não é este diante 

dos olhos, mas o que está ao alcance da razão, porque quando ela se aventura no mundo 

interior, movimenta-se sobre uma verticalidade abissal. A interioridade não é um pequeno 

mundo firmado das intimidades do ser humano, é um universo infinito. Trata-se do Reino 

secreto da alma, Divino tenebroso, Abismo oculto. É o absoluto ponto de gravidade do qual o 

ser humano não pode evitar a queda, porque porta em si uma inclinação eterna, ou seja, um 

influxo para a sua origem eterna. Trata-se então de uma transcendência interior em 

contraponto com a transcendência estratosférica da tradição clássica. Nessa extrema 

imanência, a alma encontra a Deus e a si mesma. Sem isto, não existe vida espiritual. Nesse 

empenho na existência vertical, o ser humano ultrapassa-se infinitamente
594

.  

Este conhecimento é velado de ponta a ponta. As faculdades mentais não podem 

alcançar este fundo. Este escopo que se apresenta no fundo não tem imagem que a representa, 

não tem forma, não tem uma modalidade determinada, não se distingue aqui e ali. É um 

abismo insondável em suspensão em si mesmo. É a paisagem infinita da alma. Por isso, é o 

bem acima de qualquer outro. Nele, como no gesto mais corriqueiro do mundo, pode-se jogar 

em queda livre para o centro gravitacional da existência. Onde se poderá cair? Nem no vazio, 

nem no nada, nem no absurdo. Cai-se além de si mesmo, cai-se em Deus. Isto é possível 

porque Deus saltou primeiro na direção absurda da vida humana e agora se pode fazer o 

caminho de volta na fé absurda. Simplesmente desce. Deus está na verticalidade humana. 

Ultrapassa as distâncias interiores e entrega-te à verdade profunda e à misteriosa presença te 

acolhe. Deus atravessa a infinita distância e te encontra. Trata-se de um natural 

distanciamento de uma entrega radical às forças fenomênicas e de assumir as forças 

centrípetas da interioridade extrema: o ágape e a quenose
595

.  

Trata-se de um desvelamento do mistério que decorre de uma concentração, mas 

que não depende do esforço da mente para se manifestar. Decorre de uma concentração 
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ativamente passiva. Uma concentração que não é insistência, mas disponível acolhida no 

mistério. Esta queda passa pelas grandes profundidades da interioridade.  A mente se desloca 

de alguma forma para além de seus poderes, de seu pensamento, de toda distinção possível. 

Neste lugar sagrado, o ser humano se vê no seu próprio mistério que coincide com a pura luz: 

a vida interior, a iluminação
596

.   

A via negativa é necessária para o ser humano ascender à existência essencial. É 

preciso deixar as dispersões e os divertimentos extravagentes. É preciso distanciar-se das 

euforias unidimensionais e desapegar-se das possessões e das dominações mundanas 

excessivas ou exclusivas. É preciso deixar as inclinações possessivas e dominadoras. É 

preciso abandonar o abandono de si mesmo. É preciso avançar para além das evidências 

estritamente fenomenais. A plenitude do mistério ou a sua insuficiência advém da qualidade 

espiritual da vida. É a verticalidade abissal que determina a estrutura antropológica do ser 

humano: de alto a baixo, do exterior ao interior, da periferia para o centro. Em Deus, o ser 

humano está sempre a caminho de ser outro ser humano
597

.  

 

9.2.2 A dialética como lei da Aliança  

 

A lógica da diferença é naturalmente dialética. Como se trata de uma condição 

intrínseca ao ser humano, pode-se dizer que antes da dialética ser a lei da razão, ela é a lei da 

Aliança: em Deus, o ser humano é constrangido a ser cada vez mais do que ele é hoje. Por 

isso, não pode ser escravo dos produtos do pensamento: sejam os conceitos ou os produtos de 

qualquer tipo. A Aliança ajuda a ver que o essencial aparece na passagem. Ela não está na 

insistência sobre o pleno, existe na abertura sobre o Mistério, isto é, a verdade do ser humano 

existe antes dele e se constitue de ruptura e abertura. A força originária da dialética, antes de 

qualquer vinculação lógico-explicativa, é fundadora da nova humanidade: o movimento do 

ser humano na vida de Deus que sempre se ultrapassa
598

.  

A dialética, como o logos que atravessa a vida humana, é uma realidade 

onipresente que leva ao ultrapassamento do ser humano pelo ser humano. Para ela ocorrer, é 

preciso que se negue qualquer acabamento derradeiro, porque nada que seja novo pode surgir 

onde as coisas estão postas como definitivas. A novidade só pode surgir na vida aberta sobre 
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o sagrado mistério da vida: Deus. Não se ultrapassa uma posição sem oposição. Posição e 

oposição fazem surgir a novidade que se abre a uma nova oposição. Uma coisa está viva, na 

medida em que contém em si a contradição e onde ela é a força de preservação da 

contradição. Trata-se do protesto permanente: negação e negação da negação ao infinito. A 

negação é um ato espiritual. A dinâmica da dialética implica que o ser humano não tem a 

última palavra sobre ele mesmo, porque em seu pensamento haverá sempre cravado um por 

quê que exige ultrapassamento. O ser humano é palavra aberta, é símbolo de Deus, é a sua 

metade que emergiu do abismo insondável
599

.  

A força originária da dialética, como já se disse, não está na instrumentalidade 

lógica de um processo explicativo, mas na irredutível realidade historicamente experimentada 

e fundadora da nova humanidade: a Páscoa bíblica. Esta, em sentido amplo, se resume em 

êxodo, ou seja, um movimento para fora, êxodo de todas as coisas para fora do nada. Uma 

irrupção Alfa que tende para o Ômega. A escatologia cristã abre esse tempo de tensão entre o 

que é o que será. Contudo, Jesus antecipou a escatologia no agora existencial da fé. Isto 

preserva a unidade entre o agora e o amanhã da revelação plena. Porém, Jesus é desde já o 

acabamento da escatologia, porque antecipa no tempo aquilo que virá
600

. 

 

9.2.3 Deus é o bem maior 

 

Deus não se pode demonstrar, mas se encontra. Deus cria o ser humano para a 

reciprocidade. Por isso, é o laço nativo da experiência teologal. Só a fé assume que Deus não 

é um objeto que poderia se deixar possuir, compreender ou manipular. A fé é da ordem do 

―que‖, isto é, do que vem à luz. Ela precede qualquer apreensão e qualquer compreensão 

possível. É um imperativo ontológico de ato criacional. Não é constituída, é constituinte, 

porque engendra o novo no nosso caminho. Porém, o mais extraordinário é que o próprio 

Caminho é o bem mais precioso da fé. Por ela, o mundo alarga os seus limites porque a vida 

alarga as suas fronteiras junto ao fascinosum e tremendum
601

.  

A fé não é o limite de feixe de articulações racionais. Não cai sobre Deus como 

sobre uma nova fórmula explicativa. A fé é abertura ao dom do sentido. Em sua nudez, está 

exposta a uma plenitude infinita que lhe vem do seu maior bem: Deus. A fé, prioritariamente, 
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não quer os bens que vêm de Deus, mas a Deus mesmo como o sumo bem. A fé rompe as 

necessidades na liberdade e na gratuidade. A fé não é englobada, mas englobante. Ela não está 

contida nas possibilidades psicológicas ou mentais. Não é um produto do pensamento 

individual ou coletivo. Ela não habita um sistema de ideias
602

.  

A fé é a entrada no dom gratuito do sentido. Ela situa o ser humano no coração do 

sistema englobante onde ele se vê em gestação na matriz do divino, banhado de uma luz onde 

tudo toma um sentido novo e onde as sombras se explicam. As questões não são mais 

absolutas, porque elas se põem sobre o fundo da resposta. Nenhuma resposta explícita é dada 

antecipadamente, mas o Sentido de toda resposta possível já está dado. Quando o espírito 

humano recusa seus limites e confinamentos, não pode deixar de tomar o caminho da crítica 

que se repete ad infinitum. Isto não é acolhedor e confortável, mas é onde mora o sinal 

daquilo que é humano na humanidade. O sentido não vem do ser humano. Manifesta-se 

através da cultura humana criadora de sentido, mas, sobretudo, o Sentido do sentido nos está 

dado na gratuidade trinitária
603

.  

A teologia hermenêutica dialoga com os saberes humanos em geral. Ela esforçar-

se por compreender o mistério de Deus na vida humana, no âmbito da igreja e da cultura em 

geral. Por isso, a ciência é um dos lugares privilegiados de sua atenção. Teologia e ciência 

têm uma tarefa em comum na construção de um mundo mais fraterno, justo e sustentável. Por 

isso, os preconceitos mútuos devem ser superados. Não há mais lugar para a teologia desfazer 

da ciência e a ciência desfazer da teologia. Se a teologia é especialista em humanidade, 

especialmente, na subjetividade humana, a ciência é especialista na objetivação do mundo. 

Objetividade e subjetividade não são dimensões contraditórias da existência, mas realidades 

complementares da estrutura de saber do ser humano. Por isso, nenhum dos dois campos se 

basta. É preciso romper os limites e fazer intercambiar os saberes. A teologia tem seu lugar na 

Universidade e as ciências têm seu lugar na teologia. Quem ignora a teologia, por mais 

especializado que seja na ciência, pode sucumbir nas caricaturas de cristianismo que varrem o 

mundo à caça de consciências ingênuas capazes de sustentar as suas ganâncias mascaradas de 

fervor e devoção.  

Quem ignora a ciência pode fazer com que os religiosos sejam avessos à ciência 

ou façam cursos superiores sem a devida entrega e, por isso, são muito práticos, mas pouco 

críticos. Por isso, não colaboram para a superação da distância entre teologia e ciência no 
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mundo contemporâneo. Mesmo no mundo laico, a teologia continua sendo um saber para o 

mundo e não só para a igreja. Evidentemente, não se está falando de um saber confessional, 

mas da teologia como ciência da fé e que, por isso, ultrapassa os muros das denominações. 

Teologia denominacional é um embaraço se ela não faz conexão com outras teologias e com 

outras formas de saber.   

A teologia ajuda o humano a ver que ele é o mistério do Mistério que foi 

materializado. Por isso, no meio da natureza encantadora, o ser humano não pode se perder 

encantado com a beleza imediata daquilo que o rodeia. Se o faz, rompeu com a sua 

transcendência interior e, provavelmente, morrerá iludido por uma antromorfização de deus. 

Porém, se comprometido com a história, manterá a sua atenção no mistério de sua vida, 

descobrirá que a sua existência se move sobre o abismo insondável e que esta força extrema 

não cessa de chamar para que o ser humano avance na sua direção. E quanto mais avança, 

mais descobre que Deus só se encontra no abismo da alma e nas mãos que fazem o bem e  que 

promovem a paz e a justiça. O Deus oculto já se faz visível no ser humano desde agora. O ser 

humano é o mistério de Deus revelado na história.  
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10 

 

CONCLUSÃO DA TERCEIRA PARTE 

 

A teologia hermenêutica não reduz o evento Jesus Cristo, isto é, a sua vida, a sua 

morte e a sua ressurreição, a um conjunto de proposições. Ela narra um acontecimento e a 

narrativa já carrega consigo a referência à verdade. Entretanto, deve-se reafirmar que não se 

trata de verdade fática, mas pessoal, isto é, Jesus Cristo, a Palavra sempre viva de Deus à 

humanidade. Portanto, o deposito fidei, a norma normata, é primeiramente testemunhal e só 

secundariamente proposicional. Por causa disso, Jesus Cristo é a norma normans à qual 

sempre se há de voltar. Desde já, está posta a tensão entre Jesus Cristo, como o alvo da fé, e 

os textos escriturísticos como signos que apontam para ele. É no horizonte desta tensão que, 

ao longo da história da teologia, tem ocorrido o deslocamento para o fideísmo, a fé sem a 

racionalidade, ou para o racionalismo, a racionalidade sem a fé.  

Embora o evento e a interpretação sejam complementares, dependendo da sua 

densidade significativa, a sua interpretação tem caráter inesgotável. Assim, nesses casos, a 

interpretação não finaliza o sentido do evento, mas matiza-o para exprimir em cada releitura 

os seus múltiplos sentidos
604

. Quando se aplica essa teoria geral da hermenêutica ao evento 

Jesus Cristo, percebe-se que a interpretação narrativa, ao mesmo tempo em que afirma o valor 

de sua interpretação, reconhece que Jesus Cristo, ao qual ela remete, excede sua significação. 

Devido a essa desmesura natural, ele é a justa medida à qual se há de voltar. Mas, esta 

contribuição da hermenêutica judaica já está a um passo adiante da tendência logocêntrica do 

espírito humano. Isso porque a mentalidade mítica em geral, entendida aqui como uma fase 

necessária da evolução da razão humana, era desesperadamente concreta, isto é, fixada na 

verdade dos oráculos, do texto sagrado e do ethos comunitário.  
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A emergência da razão filosófica, especialmente nos pré-socráticos, e da gradativa 

fixação da uma tradição literária deu origem a uma nova forma de ―oráculo‖, de ―verdade‖: a 

verdade posta pela razão humana como sendo o ponto de partida e o ponto de chegada da 

compreensão. A partir daí, o espírito humano, de modo geral, tornou-se vítima e senhor desse 

antropomorfismo exacerbado, mas, até certo ponto, muito compreensível quando se pensa na 

necessidade de segurança e de poder que a humanidade tem para preservar a sua vida diante 

das ameaças da natureza.  

Parece então, que se tem duas maneiras de interpretar a realidade. Uma de 

natureza transcendental, voltada para a contemplação e explicitação do Mysterium 

Tremendum e que, por isso, sabe que Ele é sempre mais: a judaico-cristã; e outra, de natureza 

imanente, que necessita ter a sensação de domínio sobre a natureza e, por isso, pretende ter a 

verdade do objeto no seu discurso sobre ele: a grega. Percebe-se, de antemão, que este é o 

lugar da crise entre razão e fé que perpassa toda a história do pensamento ocidental. Mas, a 

terceira parte da tese mostra que transcendentalidade e imanência compõem uma única 

realidade. Só quando se vê o invisível por detrás do palpável é que se vê um objeto 

completamente. Mas, o que se viu na tradição ocidental, seja no âmbito da razão teológica, 

seja no da razão científica, foi uma constante tentativa de mútua anulação. A prevalência de 

uma ou de outra, dependia do contexto sócio-político vigente. Assim, na cristandade 

prevaleceu a hermenêutica transcendental e, a partir da virada antropocêntrica do século XVI, 

a imanente. Mas, a elevação da razão científica fez com que a teologia buscasse retornar ao 

seu antigo status de rainha das ciências, aproximando o seu estatuto hermenêutico do das 

ciências em geral.  

No Catolicismo Romano isto levou à fixação das verdades nos dogmas e, a 

princípio, no protestantismo, à teologia liberal. Mas, nos dois casos, a questão é a mesma: a 

busca obsessiva pela verdade objetiva na teologia. Parece que esta é raiz da teologia 

logocêntrica e de seu desdobramento na eclesiologia católico romana. A situação quase geral, 

antes da emergência da Teologia da Libertação, é que os pastores desconheciam as 

vicissitudes da razão teológica e, por isso, se tornavam vítimas de uma de suas expressões, a 

logocêntrica. Nesse caso, ser Igreja é sinônimo de hierarquização. Isso, em longo prazo, leva 

ao esvaziamento do mistério mesmo que se fale dele, porque na tradição cristã, antes de falar 

de Deus, se vive nele. Fica claro, então, que a igreja que se mantém, prioritariamente, na 

filosofia educacional de passar informação aos fiéis como sendo o princípio e o fim de sua 

função discipuladora fomentará, gradativamente, neles uma contínua sensação de falta da 
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experiência do sagrado, visto que é natural ao ser humano, em função de sua abertura radical 

ao infinito, querer experimentar o próprio Deus, ao invés de colecionar informações sobre 

Deus.  

Portanto, nada se compara a isto: em Deus mesmo verbalizar a experiência 

humana mais profunda, a vida no Mysterium Tremendum. Essa constatação exige que a Igreja 

hoje seja depurada de seu eclesiocentrismo para recuperar, no próprio seio da tradição, a 

vocação primeiramente transcendental da eclesiologia em fecundo diálogo com a sua 

realidade. Porém, esta transcendentalidade já não é aquela da teologia clássica ocidental, mas 

uma transcendentalidade imanente. Explicita-se a experiência de Deus para viabilizá-la hoje, 

sem culpa, aos homens e mulheres de fé e que de alguma maneira são tocados pela 

inquietação daquele algo mais que excede a matéria e teimosamente aponta para Aquele que 

é, por amor ao ser humano, o sempre abscôndito: o Deus gestador incondicional da vida nas 

suas múltiplas formas. Por isso, a sua ausência é o modo ―exagerado‖ de sua presença: um 

beijo contínuo na matéria que lhe infunde o poder-ser e põe a eternidade disponível à 

temporalidade humana. Mas, como se isso já não fosse tanto, aprouve-lhe divinizar-nos em si 

mesmo na força do amor trinitário, que explode na realidade humana em um contínuo devir 

rumo à plenitude escatológica da criação na concretude da história. O beijo eterno se tornou, 

pela encarnação do Filho, a doação de si e, por isso, o dom da imortalidade para a 

humanidade, a explosão na alma humana da esperança divina de libertação radical dos seus 

filhos e filhas. O Cristo morto e ressuscitado clama desde o interior de homens e mulheres 

pela manifestação plena do Reino de Deus.  
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11 

CONCLUSÃO GERAL 

 

O ponto de partida da pesquisa foram os conflitos de interpretação da verdade na 

teologia no interior do cristianismo contemporâneo, que decorrem do embate entre a teologia 

dogmatista que se apega à verdade proposicional e os hermeneutas que se apegam à verdade 

relacional. Devido à convicção de que a questão é absolutamente crucial para a fé cristã na 

América Latina e, especialmente, no Brasil, decidiu-se contribuir levando para o interior da 

discussão a teologia hermenêutica de Claude Geffré como a teologia do encontro das 

diferenças ao redor do Cristo. Como explicitado na introdução da tese, o objeto da pesquisa é 

o intellectus fidei geffriano, porque Claude Geffré dedicou a sua vida à questão hermenêutica 

e nós nos solidarizamos com ele neste empreendimento.  Para concretizar o interesse pelos 

conflitos de interpretação e de como se encara a teologia no interior do cristianismo, 

formulou-se a seguinte hipótese: o que o intellectus fidei apreende e registra da experiência de 

Deus deve ser elevado ao status de absoluto ou é a experiência de Deus que é o absoluto da 

razão teológica? A resposta à questão foi dada nas três partes da tese de tal maneira que cada 

uma lhe acrescentou um dado fundamental. 

Na primeira parte, afirmou-se que Deus vive na subjetividade humana como a luz 

da razão. A gratuidade da presença divina na interioridade humana pode, pela fé, transformar 

a razão natural em razão sobrenatural, intellectus fidei. Porém, a fé não poderia subsistir 

apenas das experiências subjetivas de Deus. Ela precisaria vincular-se aos eventos fundadores 

do cristianismo, especialmente à Ressurreição. Como este evento é tanto um fato histórico 

como um acontecimento a ser apreendido pela fé, não se limita às formulações teológicas. Por 

isso, conhecer a Ressurreição é primeiro ter comunhão com o Ressuscitado e só depois o 

conhecimento intelectual da Ressurreição.  

Na segunda parte, demonstrou-se que a nomeação de Deus é vital para teologia, 

mas é preciso estar atento à possibilidade sempre presente de se transformar aquilo que é 

humano, as formulações teológicas, em divino. O risco é reduzido quando a inteligência 

teológica faz a crítica da tradição. Isto permite perceber pelo menos duas coisas vitais: 

primeiro, onde a tradição ultrapassou os limites entre nomeação e experiência de Deus e 

reduziu Deus às suas formulações teológicas e, segundo, como nomear a Deus preservando-
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lhe a primazia na teologia.  Isto liberta a teologia da tirania do Deus ontoteológico e recupera-

a para o Deus da fé cristã.  

O objetivo geral da pesquisa foi defender a liberdade do espírito humano face ao 

que ele cria na cultura, na ciência e na religião. Porém, interessou-nos, sobretudo, contribuir 

para a superação do enclausuramento da ―verdade‖ nas tradições religiosas, porque a defesa 

intransigente de verdades absolutas é destrutiva para a teologia e a fixação da inteligência 

teológica no passado põe em risco o futuro do cristianismo no mundo. Cada objetivo 

específico foi minuciosamente considerado. Na primeira parte da tese, a experiência de Deus 

na teologia de Claude Geffré, foi possível concluir que o espírito humano é maior do que os 

sistemas teológicos. Esta constatação decorreu do exame do ―dado revelado‖ na subjetividade 

crente e da vitalidade da Ressurreição como fato e como evento da fé cristã. Na segunda parte 

da pesquisa, a nomeação de Deus na teologia de Claude Geffré, foi possível sustentar a 

superação dos reducionismos teológicos, porque nomear a Deus não é superestimar o 

conteúdo propositivo da teologia, mas fazê-lo o registro acurado das ações de Deus no 

mundo. Isto liberta a razão teológica da ilusão de pensar que a sua tradição diz tudo sobre 

Deus e esta oxigenação da teologia ajuda a manter a sua vitalidade como ciência da fé em 

qualquer época, porque não se alimenta de um Deus morto, mas do Deus que percorre as 

veias da história. Na terceira parte da tese, a dialética do Cristo ontem, hoje e amanhã, 

voltamo-nos para a pedagogia e a filosofia da teologia hermenêutica, sugerindo como as 

igrejas podem ensinar e cultuar sem caírem na absolutização do que ensinam. Sublinhou-se 

também a necessidade de ampliar a consciência de liberdade do espírito humano face à razão 

científico-técnica e ao consumismo da pós-modernidade. A retomada do problema, do objeto 

e dos objetivos da tese dá ao leitor a oportunidade de verificar a objetividade e o compromisso 

ético da pesquisa com a ciência teológica.  

Com a mesma intenção verificadora, retomam-se a seguir os pontos cruciais de 

cada capítulo da tese. Para que esta retomada alcance o máximo proveito, considera-se 

indispensável relembrar a tese doutoral: a razão teológica só cumpre a sua tarefa quando, 

esforçando-se para dar as razões da fé, permanece aberta à epifania de Deus no seu Filho 

Jesus Cristo e à nomeação histórica desta experiência na luz do Espírito Santo. 

O capìtulo 1 ajuda a ver que o ―dado revelado‖ deve ter o primado na teologia. 

Não se negou a tradição cristã, assumiu-se, porém, que o Deus da fé cristã só é Deus se a sua 

ação no coração humano não é bloqueada pelo literalismo exacerbado. Quando Deus se move 

na liberdade de seu amor e de suas intenções, a mente humana é iluminada com a sua 
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presença. Mas, esta luz mostra-se como uma metáfora do dia que permite ver muitas coisas, 

mas a luz mesma é pura transparência. Deus é a luz da inteligência, por isso lhe subjaz. Logo, 

não pode ser visto pela inteligência porque assiste a mente na capacidade de pensar. A 

presença divina na inteligência humana torna-se presença salvadora, quando o Espírito 

permite ao ser humano entender que lá onde nada é visto e se pode muito bem dizer que não 

existe nada, a fé encontra a Deus como ―dado revelado‖ na pura gratuidade da salvação. A 

divina presença na interioridade crente humaniza a pessoa enquanto, dia a dia, a diviniza, pois 

quando Deus opera a humanização do ser humano, nesta mesma hora, está ocorrendo a sua 

divinização. Na lógica divina, existir humanamente é viver divinamente. Isto possibilita ao 

fiel  andar sobre as águas,  tirar do nada o pão de cada dia e  ver o poder da vida eterna no 

corpo que perece. A fé, literalmente, abre horizontes de possibilidades onde antes só existiam 

as trevas. A fé vê o invisível, crê no incrível e faz o impossível, porque anda sobre o nada: 

Deus e os seus dons não se provam pelos sentidos. Só quando se anda por fé, percebe-se que 

este nada é o impulso inevitável da inteligência, a chama abrasadora que impulsiona a mente 

ao sempre mais de suas possibilidades de entendimento. Desde então, a razão e a fé se unem 

no canto sagrado do invisível, na medida em que desfataliza a história e a humaniza em busca 

do bem e da justiça para todas as formas de vida. Pode-se dizer que a fé possibilita a 

desfatalização da história, porque não aceita os limites da razão, ultrapassa-os, sem a 

segurança dos sentidos, ou seja, sustentada apenas na confiança.  

Este laço inquebrantável é a experiência de Deus que a fé cristã sustenta e partilha 

com o mundo. Esta autorrevelação na subjetividade humana é a Verdade do intellectus fidei. 

Trata-se de uma epifania como a sarça que Moisés viu no monte de Deus, porém, está acesa 

no Horebe do coração. O tributo que se presta a YHWH é tirar a sandália dos pés que, neste 

contexto, é a rendição da inteligência à sua contínua inspiração. Uma sarça acesa na alma a 

queimar noite e dia como signo da divina presença na interioridade crente faz do corpo o 

templo da Trindade. Desde então, o intellectus fidei encontra ininterruptamente o intellige ut 

credas. Esta circularidade incessante caracteriza a teologia hermenêutica. Esta experiência de 

Deus não pode ser trocada por cadeias de proposições teológicas quando estas se tornam fins 

em si mesmas, porque isto, além da matar a fé, reduz a experiência divina a informações bem 

concatenadas sobre Deus.  

A recepção divina na vida do crente e a nomeação desta experiência formam a 

estrutura que possibilita o fazer teológico. Do horizonte desta experiência pode-se fazer 

teologia traduzindo o Mistério divino na precariedade das palavras, mas isso não incomoda a 
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Deus, antes o agrada, porque Deus mesmo preenche com sua presença as lacunas da teologia 

hermenêutica. A teologia, antes de viver de seu próprio discurso, vive da força da divina 

presença: quieta, transparente e poderosa.  Quando se faz a teologia ―ciência‖, nos moldes da 

teologia hermenêutica, a divina presença acompanha as palavras do texto, abençoando o leitor 

através das imagens divinas que o texto leva, e são estas referências que atualizam a divina 

presença sobre Ele. Se o Deus da teologia vive, então a teologia tem uma índole escatológica. 

A teologia é escatologia, ou seja, é um saber em movimento no coração da história.   

Na teologia hermenêutica, admite-se firmemente que a história é uma categoria 

teológica, porque conhecer a Deus e traduzir esta experiência para as palavras é fazê-lo nos 

limites das possibilidades humanas de tempo e de espaço. A teologia hermenêutica não se 

incomoda com isso, porque não se orienta segundo a lógica da metafísica clássica que tem 

obsessão pela verdade. Orienta-se pela verdade relacional e, por isso, a verdade não é uma 

posse, mas um acontecimento cotidiano na vida do fiel. Deus é a verdade viva na interioridade 

do crente. O fiel, como participante da vida divina, é a verdade encarnada pelos caminhos do 

mundo. Porém, como o ser humano é limitado, precisa crescer na verdade para ser amanhã 

mais verdade do que é hoje. A verdade anda no mundo porque a verdade cristã não é a 

transmissão de um conceito, é a teofania na alma. Se a verdade nos cânones da teologia 

hermenêutica é um encontro com o Mistério, então, no plano epistemológico, a teologia 

hermenêutica assume a sua relatividade. Isto não a assusta, porque a relatividade está do lado 

da nomeação, enquanto do lado de Deus a relatividade encontra a sua completude, e todas as 

dúvidas e incertezas humanas têm as respostas que confortam. Mas, esta certeza é só de Deus: 

A humanidade precisa continuar caminhando na Verdade rumo ao Pai e à abundância de sua 

vida.  

No capítulo 2, retorna-se às páginas do Novo Testamento, ao Evangelho de Lucas, 

de João e aos escritos paulinos, porque era preciso ter uma base para sustentar que a 

Ressurreição, como evento fundador da fé cristã, é tanto um fato histórico quanto um dado 

para a fé. Enquanto fato histórico ocorrido em Jerusalém e testemunhado pelos apóstolos, a 

Ressurreição entrou no nível dos acontecimentos humanos. Porém, enquanto evento salvador, 

só pode ser experimentado pela fé. Esta teorização que vincula o fato e o sentido da 

Ressurreição ajuda a ver que a teologia de Lucas, João e Paulo não situam a Ressurreição 

apenas no âmbito da informação, mas visam levar o leitor à fé no Ressuscitado e a mantê-lo 

no Caminho. Com isso, esses escritos teológicos põem o fundamento do evento-palavra e da 

palavra-evento. No primeiro caso, tem-se a passagem de um acontecimento factual para o 
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universo da significação, e no segundo, ocorre a invocação do acontecimento pelas palavras. 

Evidentemente, é natural que isto ocorra como em todo acontecimento significativo, mas a 

Ressurreição do Cristo tem uma especificidade que a torna ímpar face aos outros 

acontecimentos: o Cristo da Ressurreição vive e abençoa as palavras que remetem a Ele. Por 

isso, a teologia-―ciência‖ não pode se reduzir a um conjunto de informações, porque esta não 

é a sua primeira vocação. Se por pressão cientificizante a teologia assume-se como um 

conjunto de informações sobre a Ressurreição e rompe o vínculo com o Ressuscitado, ela 

abriu mão do bem mais precioso, o Cristo vivo, e pôs o próprio ser humano em seu lugar: as 

informações sobre o Cristo nas quais alguém tem que acreditar. Nesse caso, tem-se apenas 

uma teologia fria, porque ou é muito segura de suas certezas ou muito tímida sobre as suas 

reais possibilidades no Cristo.   

A Ressurreição é o sempre mais da inteligência teológica, porque o seu sentido 

não pode ser esgotado pela razão, pois que  conserva algo de inédito no futuro de Deus para a 

humanidade. Esta vocação escatológica da teologia protesta contra qualquer teologia muito 

segura de sua racionalidade e de seu método. Para a teologia conservar a sua vocação de 

nomear a Deus na experiência humana, deve manter o vínculo com Deus, com a história e 

com o futuro. Isto significa que a teologia cumpre o seu papel social quando ajuda o espírito 

humano a se conservar na sua liberdade. Quem é livre em Deus não vive na ilusão de uma 

verdade conceitual por mais sedutora que seja, porque aprendeu que o maior dom da liberdade 

divina do espírito humano é permitir que o ser humano viva na Verdade e faça da verdade um 

acontecimento na sua própria vida. A verdade é desde então um processo dialético no qual o 

ser humano é transformado pela Verdade e a verdade é transformada pelo ser humano. Esta 

perspectiva muda o registro da verdade. Ela deixa de ser proposicional e passa a ser 

relacional. Com isso, a teologia hermenêutica desabsolutiza o cristianismo e ajuda a 

humanidade a ser mais fraterna e dialógica.  

No capítulo 3, a concentração esteve voltada para a contestação da experiência de 

Deus levantada pelo ateísmo clássico, pelo integrismo e pelo fundamentalismo. O primeiro 

sustenta que qualquer afirmação sobre Deus é sem referência, por isso, é sem sentido; o 

integrismo católico pretende conservar a experiência de Deus na repetição fiel da tradição e 

chama de infiel quem ouse ser criativo no labor teológico, e o fundamentalismo apega-se à 

literalidade da Bíblia, exagerando a teoria da inspiração. A resposta às três contestações, 

embora específicas, têm um ponto em comum: Deus não é um ente a mais na ordem da 

natureza, por isso não pode ser aprisionado em uma proposição. O ateu não está errado 
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quando contesta a existência do Deus ser da ontoteologia, porque a própria teologia, quando 

bem entendida, faz a mesma observação.  

Nesse caso, pode-se dizer que a teologia ultrapassa o ateísmo, porque exige o 

funeral do Deus ontoteológico como condição necessária da restauração da fé para o ser 

humano. Ao fazer esta exigência, a teologia hermenêutica também protesta contra o 

enclausuramento de Deus na tradição e na Bíblia como condição de experimentar a Deus, 

porque se trata de repetições cansativas e fracas de um Deus que fixou a sua morada no 

passado. Porém, se Deus tem sentido para o mundo, não deve sê-lo como uma referência 

longíqua a qual se deve conservar, por ajudar o ser humano a ser mais humano, mas como o 

Deus presença que humaniza o ser humano na gratuidade de sua própria vida.  

No capítulo 5, voltou-se para a nomeação de Deus. Levantou-se a possibilidade de 

que Deus é o princípio epistemológico transcendental do intellectus fidei, isto é, Deus doa-se 

à consciência humana como a sua origem e o seu sentido. Por isso, pode-se dizer que Deus é o 

passado, o presente e o futuro da consciência humana. Noutras palavras, antes da consciência 

humana deixar-se guiar por indicativos propositivos dos diversos ramos do saber, ela deve 

saber que, todo dia pela manhã, quando desperta, já está vinculada ao divino no próprio 

despertar. Por isso, esta relação primigênia precede a todo conhecimento. Trata-se, sobretudo, 

de um direito inalienável do Criador e da criatura, que é impossível retirar sem atrasar ou pôr 

a perder o futuro do mundo. Como o ser humano, Deus também tem pressa para fazer valer a 

sua escatologia na história da humanidade. Por isso, querer vincular a consciência humana a 

outro princípio transcendental que não seja o próprio Deus é uma tarefa condenada. Mas, isso 

não nega que a superação desta distorção seja desgastante.  

No capítulo 6, concentramo-nos na teologia da paternidade divina que ajuda a 

perceber que o conhecimento correto de Deus é o amor com que o amamos. Amar excede o 

conhecimento propositivo, porque mesmo que se defina o amor, a definição tropeça na vida 

de quem ama, uma vez que  o sentido do amor está além das palavras. Situa-se na ação do 

amante e no amor do amado. O amor abre a inteligência teológica para a hierarquização do 

conhecimento de Deus: primeiro o amor, depois a sua tematização; primeiro o ato, depois o 

verbo. Quando a teologia assume a sua vocação de ―ciência‖ da fé na regência do amor 

preserva a noção da paternidade divina perdida no tempo da origem humana. Nesta hora, vem 

à memória, a certeza de que Deus amou o ser humano antes de qualquer palavra com sentido 

que ele pudesse balbuciar. Deus cuidou dele na infância de sua inteligência e, por isso, a 
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teologia deve recuperar a exclusividade desta relação na liturgia da igreja e deixar-se levar 

pelo amor que encanta e inebria a consciência.  

No capítulo 8 voltamo-nos para a explicitação da experiência de Deus como via 

em contínuo estado de acabamento, porque Deus é o quem-além da experiência humana. Por 

isso, a conversão é o começo do percurso espiritual cujo Caminho é Deus mesmo. Isto exige 

que a educação cristã seja de natureza mistagógica e não meramente informativa.  

No capítulo 9, buscou-se  mostrar que a teologia é um saber entre outros saberes. 

Por isso, não deve arvorar-se em saber absoluto, mas compor com os outros saberes a cultura 

humana a serviço de uma humanidade mais justa e fraterna. O seu diálogo com a ciência deve 

ser de complementaridade, porque, enquanto a ciência milita na dimensão objetiva, a teologia 

se volta para a dimensão subjetiva ancorada no fundo sem fundo sobre o qual a razão humana 

se movimenta.  

Após uma breve retomada dos pontos cardeais dos capítulos da tese, elencam-se 

as principais conclusões da pesquisa:  

A experiência subjetiva de Deus resulta da gratuidade da autocomunicação divina. 

A infinita distância de Deus e a sua translucidez bloqueiam as tentativas da razão humana 

encontrá-lo andando por aí ou como o primeiro ser na cadeia da criação. É necessário que a 

ilusão de ver a Deus seja inteiramente perdida e se conforme que de Deus se tem apenas as 

pistas, nunca a confirmação objetal de sua presença. Esta conscientização ajuda a teologia a 

libertar-se das tendências literalistas e a assumir a vocação de ―ciência‖ testemunha implicada 

na eclosão do divino na subjetividade crente. Sabe-se que a Luz está lá, mesmo que seus raios 

não sejam vistos e que Deus seja muito diferente do que a experiência pode definir. Por isso, 

não há dúvida de que o Mistério do mundo é também o Mistério do ser humano.   

A revelação é a epifania de Deus na subjetividade crente. Evidentemente não se 

trata da compreensão clássica de revelação: um conjunto de verdades advindas do céu, 

perfeitas e eternas. A revelação bíblica eclode da própria história da salvação. Ela não pode 

ser pensada segundo a lógica platônica, porque privilegia os eventos da história de onde a 

verdade ferve friccionada pela realidade. Esta constatação promove a libertação do espírito 

humano diante de verdades supostamente absolutas, pois o ser humano passa a ver que é o 

próprio Deus manifesto no seu coração que é o absoluto de sua consciência.    

A experiência de Deus justifica a teologia como ―ciência‖ da fé. Quão frágil é 

uma teologia que se alimenta exclusivamente de conceitos de Deus e que nega ou está 

impedida de ver a Deus no horizonte de seu sistema. Por outro lado, quão forte é a teologia 
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que faz a ciência da fé com esmero, mas não perde a lucidez crítica que justifica o seu 

trabalho. A justificativa não está nos compêndios teológicos que se produz, mas na 

experiência de Deus que a teologia tematiza. Este princípio teológico equipa a inteligência 

teológica de três maneiras: desloca a atenção do teólogo e do crente das proposições 

teológicas para Deus, ajuda a desfazer o vínculo excessivo que alguém tenha com as 

proposições teológicas e impede que os teólogos se rendam ao literalismo exacerbado sob o 

pretexto da apologia da fé.  

A Ressurreição é tanto a possibilidade de salvação como a referência fundante da 

experiência de Deus com o  ser humano. Como evento-palavra, a Ressurreição é o 

acontecimento por excelência da fé cristã, porque revela parte da escatologia divina para o 

corpo humano. A Ressurreição do Cristo testemunha que, se a experiência sagrada de Deus na 

história de vida de alguém se converter em perseguição e derrota, Deus visita o túmulo dessa 

pessoa para fazê-la vitoriosa sobre as ignomínias do mundo. O princípio teológico da 

Ressurreição, na medida em que torna a Trindade acessível à humanidade, permite ao crente 

viver a vida ressuscitada do Cristo e, deste modo, a escatologia que vem do futuro de Deus 

pode ser experimentada agora.  

A teologia deve promover a experiência de Deus e não se limitar a formular 

conceitos sobre Deus. Os conceitos são importantes para a fé cristã, mas não podem substituir 

a Deus na vida do crente. Se isto ocorre, a teologia terá invertido os papéis: o servo tornou-se 

o Senhor. É contra este antropomorfismo teológico que deifica o ser humano pela mágica dos 

conceitos sobre Deus que a teologia hermenêutica protesta. A sutileza deste processo não 

consegue esconder completamente quem realmente está por detrás das invocações teológicas 

autoritárias que celebra um Deus punidor: o ser humano divinizado. Esta idolatria crente traz 

segurança porque um sistema hipostasiado de divino é muito conveniente: acomoda-se aos 

desejos do ser humano e cumpre dedicadamente a vontade dele. Contra esta tendência da 

teologia dogmatista, a teologia hermenêutica faz a ciência teológica sem perder de vista a sua 

áurea mistagógica. Os conceitos não são formulados para encobrir a Deus e elevar o ser 

humano à sua própria deificação, mas para sensibilizá-lo à experiência divina.  

A tradição não deve reduzir a experiência de Deus ao conhecimento noético, bem 

como a experiência de Deus não deve sucumbir no exagero subjetivista. Há um limite entre a 

inflação intelectualista da fé e o excesso subjetivista. Este meio termo é alcançado 

conservando-se a experiência de Deus no primeiro plano e a nomeação no segundo. Porém, 

não se trata de ambientes separados e incomunicáveis. Há uma dialética entre as duas 
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instâncias, porque Deus vive no fiel e honra o que está posto nas proposições quando estas 

correspondem à verdade sobre Ele. A supremacia da experiência sobre os conteúdos da 

teologia ajuda a promover no seio da igreja a sagrada inversão administrativa: o líder não é 

servido pela igreja, porque ele a serve com a sua vida. Nesta situação, ele não é um 

dominador implacável agindo em nome de ―Deus‖ como ocorre em comunidades regidas pelo 

autoritarismo da palavra. Ao contrário, onde todos têm acesso à experiência de Deus e têm, 

por causa dessa experiência, uma liberdade primigênia cravada na alma, só o amor à Verdade 

que se expressa na sagrada reverência à vida em geral é o fundamento da ética, o impulso à 

amizade, à justiça e ao progresso.  

Só Deus se conhece plenamente, porque nenhuma teologia o esgota. Do tamanho 

de Deus só Deus mesmo. Quem pode medir o imensurável? Quem pode descrever o 

indescritível? Quem pode pronunciar o impronunciável? Se se reconhece que as palavras 

fraquejam diante da natureza não haveria de fraquejar ainda mais diante de Deus? É natural 

que a consciência humana sinta-se separada da natureza e que quando tenta fazer o caminho 

de volta interpretando-a, não faça o trabalho completo. Esta separação também resvala na 

relação com Deus, por isso, é melhor calar do que falar.  Mas este silêncio reverente torna-se 

insuportável quando não se diz Deus por causa da infinita distância e da precariedade da 

linguagem. A fé que conecta o ser humano a Deus também ajuda as palavras trôpegas a 

ganharem sentido quando usadas para nomear o inomeável. Desde então, a teologia veste-se 

de humildade e só balbucia Deus sem cair no delírio de que o tem definitivamente no interior 

de suas palavras. Há brechas por entre os conceitos da teologia por onde Deus brinca de entrar 

e de sair, de se mostrar e de se esconder, de falar e de ficar calado. Não importa a forma, não 

importa o texto, não importa o método, não importa o tempo, não importa o tamanho, não 

importa o grito, não importa o credo e não importa o templo, só Deus conhece a si mesmo por 

completo.  

A teologia não repete uma verdade original, ela faz a verdade porque está na 

Verdade por participação. A obsessão pela verdade original é a confissão da incapacidade 

humana de resolver os desafios do presente. Uma verdade que mora no passado é muito 

conveniente, pois  desloca a atenção do presente imediato para atualizá-la em algo que não 

está mais aqui. Esta fuga da realidade é encoberta pelo suposto retorno à verdade original, 

mas como se trata de uma ilusão só funciona em situações muito particulares. No geral, este 

estratagema cai o tempo todo, mas também é reeditado seguidamente. Devido à falta 

ontológica do ser humano, sempre haverá pessoas ansiosas por encontrar uma verdade 
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original, mesmo que seja um fantasma perdido no tempo. Por isso, este movimento sempre 

está recomeçando em algum lugar. Mas, contra a inclinação pretérita de uma teologia saudosa 

da glória que passou, a teologia hermenêutica defende a participação humana na Verdade que 

vive no tempo próprio de cada geração. Por isso, a teologia não repete a verdade, mas faz a 

verdade quando participa da Verdade que vem ao encontro do ser humano na eternidade que 

se escancara, segundo após segundo, diante de seus olhos. De fato, a Verdade vem de longe; 

mas não vem de um passado longíquo, vem do futuro sempre conectado ao hoje da 

humanidade.  

A Verdade em si difere da verdade para mim, porque em mim a verdade se 

acomoda às minhas possibilidades históricas de compreensão. Este é um dado canônico da 

teologia hermenêutica. Porém, exatamente por defendê-lo como o coração da ciência 

teológica, a teologia hermenêutica pode ser interpretada como relativa. Quem pensa assim 

está equivocado, porque a lê a partir do paradigma metafísico da teologia. A partir deste 

molde, a verdade teológica só pode ser absoluta, mas a fragilidade é tão óbvia que as bases de 

sustentação há muito ruíram no tempo. A teologia deveria tentar ressuscitar o morto ou 

reconstruir-se a partir de dentro? A teologia hermenêutica ficou com a segunda opção. A 

partir do paradigma histórico configurado na transcendência imanente de Deus na história de 

Israel, na vida de Jesus de Nazaré, na Ressurreição e na teoria da linguagem, a teologia 

hermenêutica distingue bem claramente a Verdade em si, a Trindade imanente e a Trindade 

econômica, da Verdade para mim, isto é, como posso apreendê-la nos limites históricos da 

minha existência. Deus doa-se inteiramente à humanidade, mas a ratio só o apreende 

parcialmente. As variáveis espaço-tempo que possibilitam a compreensão do ser humano 

condicionam decididamente a capacidade humana de percepção da realidade. Portanto, o 

Deus ―em-si‖ é só de si mesmo, ao ser humano é impossível decifrar. Mas, o Deus que se 

autocomunica no espírito humano pode ser apreendido nos limites das possibilidades 

humanas. Por isso, é apenas uma apreensão passageira como aquela de Moisés que, 

metaforicamente, o viu pelas costas (Êxodo 33, 18-23). A verdade da teologia sofre deste 

déficit radical, portanto, não pode se arvorar de absoluta. Esta constatação não a torna 

irrelevante, mas assume que a sua relevância radical para a humanidade não exclui a 

autocrítica dos limites epistemológicos de seu conhecimento. A teologia é relativa. Mas, como 

o espírito humano está conectado à Verdade, esta dialética, que se sustenta na fé e no amor, 

promove o avanço da teologia na Verdade. Na base deste vínculo, a proposição pode ser 

invertida: a teologia é absoluta.  
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Deus só é Deus quando excede às adjetivações que lhe são dadas. Na dialética do 

Cristo ontem, hoje e amanhã não há lugar para um Deus encarcerado na doutrina e no 

antropomorfismo dos adjetivos. A teologia hermenêutica reconhece que não se pode falar de 

Deus a não ser por analogia, isto é, lançando sobre Deus as categorias de nosso mundo. 

Exatamente por reconhecer isso, sabe-se que se o rosto de Deus se resume às adjetivações que 

lhe são dadas, então, a glória desse deus já o deixou faz tempo. Ele é apenas a projeção 

divinizada do ser humano. É imperioso que para além da fisionomia de Deus que se cria a 

cada dia, haja um rascunho disponível que nos incentive a redesenhá-lo. As adjetivações de 

Deus hoje não devem fixar a figura de Deus definitivamente, mas facilitarem novos desenhos 

de Deus no nosso Espírito.  

A história é a oportunidade da humanização do ser humano em Deus e da 

divinização de Deus no ser humano. Para a teologia hermenêutica, a história é um dado 

teológico, isto é, os fatos brutos da história cristã, antes de sua acomodação na linguagem do 

Novo Testamento, carregam a revelação em estado germinal. O teólogo hermeneuta olha este 

ambiente gestor do texto e se apega a ele como revelação na pureza de sua apresentação. Com 

isso, não se trabalha com dados secundários da fé, aqueles que já são interpretação. Priorizam-

se os eventos fundadores da fé cristã, porque através deles, pode-se recontar a história do 

Cristo outra vez. O retorno à história evidencia que a humanização de Jesus de Nazaré é 

resultado da presença do Espírito de Deus na sua vida. Na história de Jesus, o Espírito Santo 

encontrou lugar para se expressar no mundo, na palavra e na ação. O Espírito humanizou a 

Jesus e concomitantemente, o divinizou. Como esta ocorrência não é uma exclusividade de 

Jesus, a história de cada ser humano é a oportunidade do Espírito falar outra vez e distribuir a 

sua virtuosidade no mundo. A história de cada pessoa é também a oportunidade de Deus se 

mostrar na história. Se isto ocorre, a pessoa é o lugar sagrado onde Deus expressa a sua glória 

diariamente. Ela se torna a sarça ardente do Horebe ou o brilho de Jesus no Monte da 

Transfiguração. É dom do Evangelho que o Espírito humanize e divinize o ser humano como 

o fez com Jesus de Nazaré. 

A infinita distância entre Deus e o ser humano que só a teologia consegue 

apaziguar só pode ser completa no amor. O conhecimento de Deus que decorre de sua 

experiência efetiva está em nível superior àquele que procede do deciframento intelectual das 

proposições teológicas. Enquanto este pode parar nas informações das proposições, aquele só 

se satisfaz na luz da divina presença. Embora independentes, não são contraditórios. Mas, 

podem vir a sê-lo se se pensar que a experiência de Deus é exclusivamente a invocação do 
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conteúdo das proposições. Mesmo assim, esta prática não sofre de carência absoluta de 

espiritualidade, porque o conteúdo remete a Deus de algum modo, mas isto geralmente ocorre 

por acaso. Neste contexto, espiritual será quem denomina o conteúdo da denominação. Esta fé 

intelectualizada pensa aproximar Deus das pessoas, porque tem a ilusão de que o domínio dos 

conceitos leva à experiência de Deus. Ao contrário desta confiança cega na razão, a teologia 

hermenêutica reafirma que a Deus se conhece quando se ama, isto é, quando a pessoa se 

entrega nas palavras e sobre as palavras ao silêncio que extasia, emociona e emudece, porque 

a pessoa vê que Deus faz plantão na antecâmara da alma.   

Deus é o absoluto da razão teológica e não o registro da experiência de Deus. O 

encantamento da razão teológica com a sua capacidade de produzir conhecimento, assim 

como o poder de controle que o conhecimento dá aos seus possuidores pode pôr o conteúdo 

da teologia acima de Deus. Quando esta inversão trágica ocorre, tem-se uma teologia segura 

de sua capacidade de persuasão, mas insegura de sua espiritualidade.  Reagindo contra esta 

tendência da teologia dogmatista, reafirma-se que a ratio fidei não sobrevive sem o intellectus 

fidei, porque aquele que fala a palavra Deus deve estar ligado ao Mistério de sua fala.   

A nomeação de Deus é um acontecimento segundo, enquanto que a experiência é 

o acontecimento primeiro. Esta consciência preserva o vínculo entre o dito e o não-dito da 

teologia. A nomeação situa-se no âmbito da verdade aberta, pois se sabe que Deus é a origem 

da palavra e do pensamento e, como tal, quando a palavra se volta para Deus tentando 

compreendê-lo, esta compreensão deve tirar a sandália dos pés, isto é, situar-se na distância 

sagrada entre o conhecimento possível e o conhecimento que ainda está por vir. A distância 

sagrada face ao Misterium Tremendum evita o delírio teológico que supõe ter a posse de um 

conhecimento cabal de Deus. Ela ajuda a entender que a experiência orante e salvífica excede 

a qualquer formulação teológica. 

O espírito humano alimenta-se da comunhão com Deus e não das proposições 

teológicas. As proposições são importantes quando não se interpõem entre o fiel e Deus. Elas 

são vias de acesso a Deus enquanto se esforçam para fazer a ciência da fé. Enquanto caminhos 

que ordenam o pensamento a Deus, têm uma importância que não se deve olvidar, porém, por 

mais precisas que sejam, não são capazes de alimentar o espírito humano quando ele tem 

fome e sede de Deus: a comida do espírito faminto e a água do corpo sedento. Nem a palavra 

mais rica, nem a oração mais santa, nem a canção mais sublime substituem Deus para quem 

sabe o que procura e não se contenta com intermediários. Por isso, as proposições teológicas 

jamais são elevadas à dimensão de instâncias absolutas. Ocorrendo a sobrelevação das 
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proposições teológicas, o sistema religioso é fortalecido, mas Deus enfraquecido na 

consciência do fiel. Porém, como o espírito humano não se alimenta de proposições 

teológicas, a sobrelevação se mantém pela força. Como isto, é contrário ao espírito do 

cristianismo, aparecem crises contínuas, que só podem ser superadas pelo retorno à comunhão 

com Deus.  

Deus é o princípio epistemológico transcendental da inteligência teológica. O 

método do teólogo hermeneuta é a história, por isso não impõe uma teologia à realidade, mas 

deixa que a situação concreta da comunidade de fé diga o que precisa. Isto exige que se 

vincule a consciência teológica ao próprio Deus e se evite dedicá-la a um método que a 

tradição denominacional superestimou pondo-o fora da realidade. A teologia hermenêutica 

nasce da tríplice vinculação do espírito humano: Deus, história e a situação concreta da 

comunidade de fé. O reconhecimento de que Deus habita e age na subjetividade cristã exige 

que o próprio Deus seja o princípio epistemológico transcendental da teologia hermenêutica. 

A fidelidade a este princípio relativiza a teologia em razão da grandiosidade do Deus que lhe 

subjaz. Por definição, o princípio é sempre maior que as deduções e induções que dele 

decorrem. Por isso, a teologia hermenêutica reconhece com prazer que seu discurso possui 

uma fraqueza radical: não é a verdade, mas um caminho à experiência de Deus. Esta fraqueza 

da teologia hermenêutica é a confissão esfuziante de que Deus se entrega por completo à 

história.  

A teologia deve facilitar a epifania divina na igreja e não fortalecer o apego às 

formulações doutrinárias. No primeiro caso, pode-se falar de cristãos glorificados; no 

segundo, de cristãos legalistas. Os conteúdos da teologia e o da tradição não devem ser 

sobrelevados a ponto de eclipsar a Deus na vida da igreja. O ensino na igreja não deve ser 

endógeno ou converter-se exclusivamente em ética, por mais importante que estas coisas 

sejam. Na verdade, o ensino deve visar à manifestação divina no crente. O que se busca não é 

um cristão que tenha muito conhecimento de teologia, mas alguém em quem Deus mora. Isto 

inverte a tendência atual de que o conhecimento intelectual de Deus deságua na prática efetiva 

desse conhecimento. Na verdade, o cristianismo nasceu protestando contra esta crença do 

judaísmo. O Evangelho afirma a necessidade de nascer de novo no Cristo e para o Cristo, 

porém, é imperioso que ocorram sucessivos renascimentos para que o Filho de Deus seja 

gestado em nós pelo Espírito Santo. A epifania divina manifesta-se gradativamente na igreja, 

e Deus pode ser visto no menino e na menina não só porque são éticos, mas, sobretudo, 



  

252 
 

porque são divinos,  já que a vida de Deus neles se manifesta. Pode-se dizer então que o 

sagrado irrompe no corpo humano. 

A lógica da proposição desloca-se para a lógica do testemunho. É a vida do fiel 

que fala antes que qualquer palavra seja pronunciada. A aplicação da lógica da proposição na 

teologia tende a criar pessoas que sabem, mas têm dificuldade de viver o seu saber. Isto gera 

um mal estar que leva a muito sofrimento. A lógica do testemunho, ao contrário, na medida 

em que a confissão decorre da experiência de Deus, testemunha-se não de alguma coisa que 

povoa a mente, mas de alguém que mora no coração. As palavras ganham a quentura do pão 

que sai do fogo na hora do café da tarde e são tão naturais e agradáveis como uma refeição.  

Elencadas as principais contribuições da tese, indicam-se possíveis 

desenvolvimentos.  

É preciso avançar na pesquisa que relaciona a Escritura e a Tradição,  para que 

elas sejam tratadas mais no sentido de referência do que de ‗autoridades‘. Para tanto, o 

hermeneuta deve estar consciente de que interpreta uma interpretação e que esta interpretação 

reenvia a uma experiência e que ela mesma é uma experiência interpretante do acontecimento 

que a suscitou. O hermeneuta deve ainda reler a tradição observando as intrigas históricas 

subjacentes à formulação dogmática; questionar as condições de produção do texto e seu 

discernimento histórico; articular Escritura e Dogma para ultrapassar a teologia positiva, que 

buscava apenas registrar os documentos do passado, bem como uma teologia especulativa, 

que se concentrava mais nitidamente na teoria das verdades da fé. O hermeneuta deve buscar 

o novo lugar para fazer teologia: prática cristã. 

Outro campo que necessita ser explorado é o da tarefa atual da teologia. É preciso 

refazer a tarefa teológica, despindo-a de sua função tradicional, ou seja, teologia não é mais 

um prolongamento do magistério. Não se deve considerar a tematização da vivência de uma 

comunidade particular ou mesmo de uma igreja local como sendo o modelo ao qual se deve 

seguir, a fim de que esta não se torne lei universal, sem nenhum diálogo com outras 

comunidades eclesiais  também dignas de consideração.  

É preciso refazer o trabalho do teólogo. Este deve refletir sobre a fé para dar-lhe 

elaboração científica, usando, para isso, os instrumentos críticos da história, da filosofia e das 

ciências humanas em função dos novos questionamentos apresentados pela situação histórica 

da igreja e do mundo. O teólogo deve ser hermeneuta expressivo da palavra no seio da 

comunidade com vistas à sua felicidade radical; deve ser o criador de linguagem inédita para a 

inspiração da comunidade de fé e da sociedade.  
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Deve-se ampliar a compreensão teológica trazida pelos novos registros do espírito 

humano. A crítica à metafísica clássica trouxe a oportunidade de uma teologia histórica. A 

crise da linguagem sobre Deus, que traduz a crise da metafísica clássica é o lugar privilegiado 

da hermenêutica teológica. Cai o esquema da teologia do alto, a dogmática, e nasce o da 

teologia de baixo, da qual a teologia hermenêutica é uma expressão. A crítica da linguagem 

metafìsica e o consequente esvaziamento de seu ‗objeto‘, Deus, gestou a necessidade de uma 

nova maneira de falar de Deus. Assim, deve ficar claro que teologia não é sinônimo de 

metafísica. Teologia metafísica é uma particularização da linguagem teológica geral. Claude 

Geffré propõe a ruptura com a ontoteologia, Deus como o ser dos seres, porque é exatamente 

aí que se assenta a linguagem metafísica da teologia. As teologias existencialistas tentaram 

responder a esta questão, mas se tornaram absolutamente antropocêntricas. Por isso, a teologia 

hermenêutica deve dizer outra vez, criativa e fidedignamente, o Evento Jesus Cristo. A fé é 

entrega radical da vida a Deus para encontrar aí o sentido pleno da existência. A religião é a 

institucionalização da experiência de fé. A fé seria, portanto, da ordem da interioridade e a 

religião da exterioridade. As duas dimensões são complementares, mas a primazia está na 

interioridade, porque é aí que o sagrado ganha sentido para a pessoa como força vital que 

organiza a vida tanto em termos mediatos quanto imediatos.   

Deve-se estar atento à mundialização em curso no Planeta. Este fenômeno 

testemunha a unidade do espírito humano, mas também carrega consigo as consequências da 

globalização, na medida em que as potências político-econômicas tendem a se impor sobre 

aquelas subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, para fazerem-nas meras consumidoras de 

seus produtos. Isto gera desequilíbrios tais que, a aproximação, ao invés de ser para bem, é 

para mal. No âmbito religioso, a mundialização coloca no mesmo quadro perceptivo as mais 

variadas formas de religião. Neste contexto de religiões plurais, adere-se a uma delas visando 

uma experiência que seja autêntica e que promova a felicidade. Este renascimento da religião 

pode ser visto como consequência da abertura radical e inata do ser humano ao transcendente 

e também como a capacidade do sagrado de sempre transcender as formas históricas de sua 

manifestação numa dada tradição religiosa. Ambas se completam. O pluralismo religioso é 

um desafio para as tradições religiosas como um todo, porque, no contexto da mundialização, 

uma interfere sobre a outra, na medida em que seus adeptos convivem e suas crenças são 

partilhadas midiaticamente.  

Sabe-se agora mais acuradamente que nenhum sistema está finalizado e situa-se 

sobre o espírito do ser humano, ao contrário, servem-no na gestão efetiva da sua pessoalidade 
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e da busca diligente do bem da comunidade. Porém, cônscio de sua responsabilidade de 

intérprete privilegiado da vida, o espírito humano lê constantemente os sinais dos tempos e 

quando necessário, em função do bem da comunidade humana universal, avança para novas 

leituras da realidade. Isto o põe na posse inalienável de sua liberdade. Por isso mesmo, ele não 

é uma vítima de seu passado, mas o seu intérprete privilegiado e, como tal, não se embaraça 

com o presente, mas desfruta-o com alegria, responsabilidade ética, política e social, ao 

mesmo tempo em que lança no agora as sementes de seu futuro. Portanto, o espírito humano é 

o sujeito da hermenêutica, na medida em que a executa em comunhão com a realidade que o 

toca. Por isso, o aparato técnico que a hermenêutica dispõe para a tarefa de interpretação é um 

instrumento do espírito humano no desvelamento de si mesmo e do mundo que o cerca.  

Da constatação do espírito humano como codificador da realidade decorre o 

princípio hermenêutico de que ele deve conscientemente e sem receios, colocar-se sobre os 

paradigmas de compreensão, para aderi-los com firmeza ou rejeitá-los com convicção com 

vistas ao bem da humanidade e ao fomento da cultura e que esses papéis jamais devem ser 

invertidos, isto é, o espírito humano se tornar um mero instrumento do sistema. É esta 

consciência crítica que lhe permite colocar-se como agente capaz de construir saberes e não 

somente de aderir-se a eles. Isto amplia o objeto da hermenêutica de modo considerável, 

porque o texto deixa de ser somente as páginas de um livro para constituir-se, desde então, no 

livro da vida onde todas as experiências humanas são lidas como se fossem um texto. Assim, 

a hermenêutica deixa de ser apenas um conjunto de regras de interpretação para abarcar a 

totalidade da vida. Nesse caso, todo ato humano será hermenêutico, porque decorre da sua 

interpretação da realidade pelos dados recebidos de sua cultura. Porém, nesse caso, os dados 

da cultura não são aplicados mecanicamente, como um robô o faria, mas criticamente, porque 

o espírito humano é o locus interpretandi por excelência, isto é, ele é o fundo onde a própria 

cultura repousa, ganha vida e avança.  

A hermenêutica como autointerpretação e abertura de acessos do ser humano à 

sua humanidade plena compromete-o radicalmente com os valores humanos fundamentais: a 

liberdade e a felicidade. É isto que faz dela um saber social excelente. Porém, pode-se 

desconhecê-la por não tê-la estudado ou evitá-la por acomodação. No primeiro caso, a pessoa 

torna-se vítima inconsciente e agente cega de certa forma de ver o mundo; no segundo, torna-

se amiga do instituído e das vantagens que ele possa dar-lhe, mas se faz menos humana do 

que poderia ter sido. Seja por desinformação ou por opção, essas posições tornam-se a única 

―verdade‖ da pessoa e, por isso, a prisão fria e sombria de onde, quase sempre, só sairá na 
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morte. E, não seria horrível alguém estar condenado à prisão perpétua de uma ideologia, se 

ele se sente capaz de iluminar o mundo? Não doeria na alma ver alguém enjaulado, 

cabisbaixo e triste, enquanto, gradativamente,  a sua vida se esvai diante de seus olhos como 

passa ligeira diante do passarinho na gaiola? Mas, o pior de tudo é que ninguém mais, além 

dele mesmo, pode abrir a porta da cadeia. Se morrer ali terá sido exclusivamente por sua 

própria conta porque, se ousasse um pouco mais, levantar-se-ia, abriria a porta da prisão e, 

depois de inspirar profundamente o ar da liberdade, planaria como a águia sobre o infinito, 

enquanto sopra o dom de seu amor sobre toda a terra. Se a cena do espírito em prisão parece 

tão triste porque ele não voa, por que tantos, por tanto tempo, tiveram  medo de subir nas asas 

da alva e simplesmente voar com as águias para os picos das montanhas? 

A acomodação do espírito humano diante da liberdade ocorre, de um lado como 

receio da própria liberdade e, de outro, da educação para a acomodação, ou seja, o bom 

menino será aquele que sempre diz sim e nunca diz não. Isto levanta a questão de uma 

educação para a liberdade criativa do espírito humano. Para tanto, é necessária a humilhação 

de todos os absolutos conceituais da cultura que se coloquem acima do espírito humano e o 

queiram  apenas continuador meigo de suas teses ―definitivas‖.  

Por isso, a pedagogia hermenêutica se constitui de práticas pedagógicas que levam 

o cristão a ver-se no fundo de si mesmo, isto é, no solo de sua cultura pessoal. Esse eu 

esvaziado de tudo é a inteligência presente no fundo de todo conhecimento e de onde emerge 

o poderoso potencial criativo dos seres humanos. Só entrando nessa dimensão radical da 

existência, o ser humano assume plenamente a sua humanidade porque entrou no templo da 

liberdade. Nesse caso, o pneuma é o abscôndito que quer deixar as sombras da caverna e 

aventurar-se pelos ensolarados dias. Mas, isto não será possível até que o espírito humano 

entre na dança do conhecimento que se doa e se vela indefinidamente. Com isso, a tese 

doutoral pode finalmente ser proclamada: a razão teológica só cumpre a sua tarefa quando, se 

esforçando para dar as razões da fé, permanece aberta à epifania de Deus no seu Filho Jesus 

Cristo e à nomeação histórica desta experiência na luz do Espírito Santo. Em outras palavras, 

a dialética do Cristo no espírito humano: ontem, hoje e amanhã.  
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