
 
 

 

Matheus da Silva Bernardes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IGREJA, SACRAMENTO DA MISERICÓRDIA 

UM DIÁLOGO COM JON SOBRINO E WALTER KASPER 

 

 

 

Tese de Doutorado em Teologia 

 

Orientador: Prof. Dr. Washington da Silva Paranhos 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio CAPES 

 

 

 

 

Belo Horizonte 
FAJE – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 

2022 



 
 

 

Matheus da Silva Bernardes 

 

 

 

 

 

 

 

A IGREJA, SACRAMENTO DA MISERICÓRDIA 

UM DIÁLOGO COM JON SOBRINO E WALTER KASPER 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Teologia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e 
Teologia, como requisito parcial para a obtenção do 
título de Doutor em Teologia. 

 

 

Área de concentração: Teologia Sistemática 

 Orientador: Washington da Silva Paranhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 
FAJE – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 

2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA  
Elaborada pela Biblioteca da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 

 

 
B517i 
 
 
 

Bernardes, Matheus da Silva 
     A Igreja, sacramento da misericórdia: um diálogo com 

Jon Sobrino e Walter Kasper / Matheus da Silva Bernardes.  - 
Belo Horizonte, 2022. 

    330 p.  
 

    Orientador: Prof. Dr. Washington da Silva Paranhos 
    Tese (Doutorado) – Faculdade Jesuíta de Filosofia e 

Teologia, Departamento de Teologia. 
  
    1. Igreja. 2. Misericórdia. 3. Sobrino, Jon. 4. Kasper, 

Walter. I. Paranhos, Washington da Silva. II. Faculdade Jesuíta 
de Filosofia e Teologia. Departamento de Teologia. III. Título. 

 
CDU 23 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Francisco, bispo de Roma “vindo do fim do mundo”, 

por sua fé na Igreja, Sacramento da misericórdia, 

e aos pobres do mundo, 

porque deles é o Reino de Deus (Lc 6,20). 
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RESUMO: Este trabalho apresenta, desde ampla revisão bibliográfica, a Igreja como 

Sacramento da misericórdia em diálogo com Jon Sobrino e Walter Kasper. Embora sendo 

central tanto na revelação veterotestamentária, como na revelação de Deus em Jesus de Nazaré, 

a misericórdia permaneceu como tema “imperdoavelmente esquecido” pela Teologia ocidental. 

Ora considerada como mero atributo derivado da essência metafísica de Deus, ora refletida 

apenas nos contextos da espiritualidade e da pastoral, a ausência da misericórdia nos manuais 

e nos dicionários teológicos não corresponde ao vigor da mensagem bíblica. Em um mundo 

“dilacerado por discórdias”, como reza a Igreja na Oração Eucarística VI-A, o resgate da Boa-

notícia da misericórdia urge; pobreza, fome, violência, migrações forçadas e guerras são sérios 

questionamentos à bondade e à ternura divinas. Não obstante, juntamente com o anúncio, é 

mister praticar a misericórdia não só pelas conhecidas “obras de misericórdia”, mas em toda a 

vida da Igreja. Por outro lado, não se pode confundir misericórdia com atitudes lights ou laissez 

faire, tampouco com um mero sentimento religioso. Por essa razão, J. Sobrino não reflete 

somente sobre a misericórdia, mas sobre o princípio-misericórdia entendido como re-ação 

primeira e última diante do sofrimento alheio; tal re-ação exige des-centramento e, portanto, 

estar atento à realidade. Na América Latina, os pobres tomaram a palavra e se tornaram voz de 

realidade para a Igreja e para a Teologia. Nesse Sitz im Tode, a verdadeira Igreja se mostra 

como Igreja dos pobres, sacramento histórico da salvação. Ser sacramento em Jesus Cristo, 

como apresenta a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, 

corresponde ao ser e ao sentido da Igreja. Sobre essa realidade reflete W. Kasper insistindo que 

ela é communio sanctorum não pela comunhão dos santos (sancti), mas pela comunhão com o 

santo (sancta), ou seja, não é só uma realidade sociológica, mas uma realidade propriamente 

teológica. Recolher as categorias eclesiológicas de ambos os autores e, em diálogo com eles, 

expor a Igreja como Sacramento da misericórdia é o repto proposto por esta pesquisa. O 

anúncio da Boa-notícia da misericórdia se apresenta como conditio sine qua non de 

credibilidade em Deus, mas também na Igreja do século XXI. Um Deus crível é bom e 

misericordioso; uma Igreja crível é o sacramento da sua misericórdia. 

PALAVRAS-CHAVE: Igreja. Sacramento. Misericórdia. J. Sobrino. W. Kasper. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT: This paper presents, from extensive literature review, the Church as Sacrament 

of mercy in dialogue with Jon Sobrino and Walter Kasper. Even being a central concept to the 

revelation of the Old Testament, as well as to God’s revelation in Jesus of Nazareth, the mercy 

remained as a “unforgivably forgotten” theme to western Theology. Sometimes just considered 

as a simple attribute from the metaphysical essence of God, sometimes just reflected on 

spirituality and pastoral fields, the absence of mercy in theological manuals and dictionaries 

does not correspond to the energy of the biblical message. In a world “torn by discord”, as the 

Church prays in the Eucharistic Prayer for various needs I, the rescue of the Good news of 

mercy urges; poverty, hunger, violence, forced migrations and wars are a serious questioning 

to the divine kindness and tenderness. Nonetheless along with the preaching, it is essential 

practicing the mercy, not only by the known “works of mercy”, but in the whole life of the 

Church. On the other hand, mercy may not be misunderstood with light or laissez faire attitudes 

nor with a simple religious feeling. Therefor J. Sobrino does not think just over mercy, but over 

the principle-mercy taken as first and ultimate re-action to the suffering of others; such re-

action demands de-centralization and being aware to reality. In Latin America, the poor people 

have taken the word and become voice of reality to the Church and the Theology; in this Sitz 

im Tode, the true Church shows herself as Church of the poor, historical sacrament of salvation. 

Being sacrament in Jesus Christ, as presented by the Dogmatical Constitution Lumen Gentium 

of the II Vatican Council, corresponds to the being and the meaning of the Church; over this 

reality W. Kasper reflects stressing that she is communion sanctorum not the communion of the 

saints (sancti), but by the communion with the saint (sancta), it means she is not a sociological 

reality, but properly a theological one. Gathering the ecclesiological categories of both authors 

and, in dialogue with them, presenting the Church as Sacrament of mercy is the proposed 

challenge of this research. The preaching of the Good news of mercy is conditio sine qua non 

of the credibility in God, but in the Church of the 21st century as well. A believable God is good 

and merciful, a believable Church is the sacrament of his mercy. 

KEYWORDS: Church. Sacrament. Mercy. J. Sobrino. W. Kasper. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN: Este trabajo presenta, desde amplia revisión bibliográfica, a la Iglesia como 

Sacramento de la misericordia en diálogo con Jon Sobrino y Walter Kasper. Aun siendo central 

tanto en la revelación del Antiguo Testamento, como en la revelación de Dios en Jesús de 

Nazaret, la misericordia ha permanecido como tema “imperdonablemente olvidado” por la 

Teología occidental. A veces considerada como mero atributo derivado de la esencia metafísica 

de Dios, a veces reflexionada solamente en contextos de la espiritualidad y la pastoral, la 

ausencia de la misericordia en los manuales y los diccionarios teológicos no corresponde a la 

energía del mensaje bíblico. En un mundo “dilacerado por discordias”, como la Iglesia reza en 

la Oración Eucarística V-A, el rescate de la Buena-noticia de la misericordia es urgente; 

pobreza, hambre, violencia, migraciones forzadas y guerras son serias preguntas a la bondad y 

ternura divinas. Sin embargo, junto al anuncio, es fundamental practicar a la misericordia no 

solo por ya conocidas “obras de misericordia”, sino en toda la vida de la Iglesia. Por otro lado, 

no se puede confundir misericordia con actitudes lights o laissez faire, tampoco como sencillo 

sentimiento religioso. Por esa razón, J. Sobrino no reflexiona sobre la misericordia solamente, 

sino sobre el principio-misericordia entendido como re-acción primera y última ante el 

sufrimiento ajeno; esa re-acción exige des-centramiento y, luego, estar atento a la realidad. En 

Latinoamérica, los pobres han tomado la palabra y se convirtieron en voz de realidad para la 

Iglesia y la Teología; en ese Sitz im Tode, la verdadera Iglesia se muestra como Iglesia de los 

pobres, sacramento histórico de la salvación. Ser sacramento en Jesucristo, como presenta la 

Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, corresponde al ser y al 

sentido de la Iglesia; sobre esa realidad piensa W. Kasper subrayando que ella es communio 

sanctorum no por la comunión de los santos (sancti), sino por la comunión con el santo (sancta), 

es decir, no es una realidad sociológica, se trata de una realidad propiamente teológica. Recoger 

a las categorías eclesiológicas de los autores y, en diálogo con ellos, presentar a la Iglesia como 

sacramento de la misericordia es reto propuesto por esta investigación. El anuncio de la Buena-

noticia de la misericordia se presenta como conditio sine qua non de credibilidad en Dios, pero 

también en la Iglesia del siglo XXI. Un Dios creíble es bueno y misericordioso, una Iglesia 

creíble es el Sacramento de su misericordia. 

PALABRAS CLAVE: Iglesia. Sacramento. Misericordia. J. Sobrino. W. Kasper. 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

1Apol.   = I Apologia de Justino de Roma 

1Clem.   = Carta aos Coríntios de Clemente de Roma 

AA   = Decreto Apostolicam Actuositatem do Concílio Vaticano II 

Ad. Eph.  = Carta aos Efésios de Inácio de Antioquia 

Ad. Smyrn.  = Carta à Igreja de Esmirna de Inácio de Antioquia 

Adv. Haer.  = Contra as heresias de Irineu de Lião 

CD   = Decreto Christus Dominus do Concílio Vaticano II 

Conf.   = Confissões de Agostinho de Hipona 

Contra Arianos = Tratado contra os arianos de Atanásio de Alexandria 

DAp   = Documento de Aparecida 

De Bapt.  = Sobre o Batismo de Agostinho de Hipona 

De Civ.  = A cidade de Deus de Agostinho de Hipona 

De Eccl. Unit.  = Sobre a unidade da Igreja de Cipriano de Cartago 

De Pr. Haer.  = Prescrições contra todas as heresias de Tertuliano 

De Spir. Sancto = Tratado sobre Espírito Santo de Basílio de Cesareia 

De Trin.  = A Trindade de Agostinho de Hipona 

Dem. Praed. Apost. = Demonstração da pregação apostólica de Irineu de Lyon 

Diog.   = Carta a Diogneto 

DH   = Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral 

DIM   = Carta encíclica Divinum Illud Munus do Papa Leão XIII 

DM   = Carta encíclica Dives in Misericordia do Papa João Paulo II 

Doc. Christ.  = A doutrina cristã de Agostinho de Hipona 

DV   = Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II 

EG   = Exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco 

EN   = Exortação apostólica Evangelii Nuntiandi do Papa Paulo VI 

Et. Nic.  = Ética a Nicômaco de Aristóteles 

Ep.   = Cartas de Cipriano de Cartago 

Exam.   = Exameron de Ambrósio de Milão 

GS   = Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II 

Hom. Jos.  = Homilias sobre Josué de Orígenes 

Hom. Mt.  = Homilias do Evangelho segundo Mateus de João Crisóstomo 

Hom. Rom.  = Homilias da carta aos Romanos de João Crisóstomo 



 
 

 

HS   = Constituição apostólica Humanae Salutis do Papa João XXIII 

In Jo.   = Comentário sobre o Evangelho segundo João de Agostinho de Hipona 

In Ps.   = Comentários sobre os Salmos de Agostinho de Hipona 

Int. Ment.  = Itinerário da mente para Deus de Boaventura 

LG   = Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II 

LThK   = Lexikon für Theologie und Kirche (3. Aufl.) 

MC   = Carta encíclica Mystici Corporis Christi do Papa Pio XII 

MR   = Missal Romano 

MV   = Bula Misericordiae Vultus do Papa Francisco 

Or.   = Discursos e cartas seletas de Gregório de Nazianzo 

Prosl.   = Proslogion de Anselmo da Cantuária 

RP = Exortação apostólica pós-sinodal Reconciliatio et Paenitentia do Papa 

João Paulo II 

Sermo.   = Sermões de Agostinho de Hipona 

ST   = Suma Teológica de Tomás de Aquino 

UR   = Decreto Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II 

US   = Carta encíclica Ut unum sint do Papa João Paulo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 13 

1 A TEOLOGIA DE JON SOBRINO .................................................................................. 25 

1.1 Introdução ......................................................................................................................... 25 

1.2 Cristologia da libertação .................................................................................................. 30 

1.2.1 Apresentação da Cristologia de Jon Sobrino .............................................................. 32 

1.2.1.1 O retorno a Jesus de Nazaré e o anúncio do Reino ................................................. 33 

1.2.1.2 O Deus de Jesus de Nazaré: mistério insondável e abbá ......................................... 34 

1.2.1.3 A morte de Jesus de Nazaré ....................................................................................... 36 

1.2.1.4 A ressurreição de Jesus .............................................................................................. 39 

1.3 O método teológico de Jon Sobrino ................................................................................ 44 

1.3.1 A novidade da Teologia da Libertação ........................................................................ 46 

1.3.2 O primado da realidade: o princípio-realidade ........................................................... 47 

1.3.3 A re-ação diante de um mundo sofredor: o princípio-misericórdia ........................... 51 

1.3.3.1 Crítica à tese intellectus amoris ................................................................................. 56 

1.4 Eclesiologia da Libertação e libertação na Igreja ......................................................... 59 

1.4.1 O seguimento de Jesus de Nazaré ................................................................................ 61 

1.4.1.1 O martírio.................................................................................................................... 68 

1.4.2 A Igreja dos pobres ......................................................................................................... 73 

1.4.2.1 A Igreja dos pobres, sacramento histórico da salvação............................................. 79 

1.4.2.2 A Igreja dos pobres, a ressurreição da verdadeira Igreja ....................................... 81 

1.4.2.3 Extra pauperes nulla salus .......................................................................................... 91 

1.4.3 O povo crucificado.......................................................................................................... 99 

1.4.3.1 O povo crucificado e o Servo sofredor ...................................................................... 101 

1.4.4 A Igreja e o princípio-misericórdia ............................................................................. 103 

1.4.4.1 Os ministros da misericórdia ................................................................................... 109 

1.5 Conclusão ........................................................................................................................ 112 

2 A TEOLOGIA DE WALTER KASPER ......................................................................... 117 

2.1 Introdução ....................................................................................................................... 117 

2.2 A Tradição segundo Walter Kasper .............................................................................. 121 

2.2.1 As testemunhas da Tradição ....................................................................................... 123 

2.2.2 O testemunho da Tradição .......................................................................................... 131 

2.3 O método teológico segundo Walter Kasper ................................................................ 140 

2.3.1 O método dogmático e sua importância .................................................................... 141 



 
 

 

2.3.2 A pastoralidade e o método dogmático ....................................................................... 145 

2.3.3 Uma Teologia concreta e histórica ............................................................................. 147 

2.4 A Eclesiologia de Walter Kasper................................................................................... 150 

2.4.1 A Igreja como sacramento universal da salvação .................................................... 152 

2.4.1.1 O significado de sacramento/ mysterion na Eclesiologia ....................................... 153 

2.4.1.2 Sacramento do Espírito Santo ................................................................................. 155 

2.4.1.3 Sacramento universal da salvação .......................................................................... 165 

2.4.2 A Igreja como communio ............................................................................................ 174 

2.4.2.1 Fundamentos para uma Eclesiologia de communio .............................................. 179 

2.4.2.2 Eclesiologia de communio, uma Eclesiologia católica ........................................... 185 

2.4.2.3 Estruturas concretas de uma Eclesiologia de communio ...................................... 195 

2.4.3 A Igreja como sacramento do amor e da misericórdia ............................................ 201 

2.5 Conclusão ........................................................................................................................ 203 

3 A IGREJA, SACRAMENTO DA MISERICÓRDIA, DIÁLOGO COM JON SOBRINO 
E WALTER KASPER ......................................................................................................... 209 

3.1 Introdução ....................................................................................................................... 209 

3.2 A redescoberta do Reino de Deus.................................................................................. 213 

3.2.1 A Cristologia de Jon Sobrino e o Reino de Deus ....................................................... 214 

3.2.2 A Cristologia de Walter Kasper e o Reino de Deus .................................................. 222 

3.2.3 Coincidências e divergências ...................................................................................... 229 

3.3 A emergência da misericórdia de Deus ........................................................................ 230 

3.3.1 As bases bíblicas do discurso sobre a misericórdia de Deus .................................... 233 

3.3.2 A misericórdia, principal atributo de Deus ............................................................... 240 

3.4 A Igreja, Sacramento da misericórdia ........................................................................... 244 

3.4.1 A Igreja, obra da misericórdia..................................................................................... 250 

3.4.1.1 O pecado nos membros da Igreja e em estruturas e mentalidades de pecado – não 
ao absolutismo ....................................................................................................................... 251 

3.4.1.2 A Igreja do Messias crucificado – não ao triunfalismo ......................................... 256 

3.4.1.3 A Igreja do Senhor humilde – não ao despotismo ................................................. 261 

3.4.2 A misericórdia na vida da Igreja ............................................................................... 268 

3.4.2.1 O anúncio e a celebração da misericórdia – não ao moralismo ........................... 268 

3.4.2.2 Praticar a misericórdia – não ao rigorismo ........................................................... 273 

3.4.2.3 A práxis do amor, exigência da ação evangelizadora – não ao exclusivismo ...... 276 

3.4.3 As estruturas da misericórdia .................................................................................... 282 

3.4.2.3 A solidariedade, princípio organizador da Igreja – não ao conservadorismo ..... 283 

3.4.2.2 Os ministérios e os carismas na Igreja – não ao clericalismo ............................... 289 



 
 

 

3.4.2.3 A misericórdia e o Direito Canônico – não ao laxismo e ao legalismo ................. 294 

3.5 Conclusão ........................................................................................................................ 299 

CONCLUSÃO GERAL ....................................................................................................... 306 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 317 

 



13 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em 2015, às vésperas do II Domingo da Páscoa, dia também conhecido como Domingo 

da Divina Misericórdia, Francisco proclamou o Jubileu Extraordinário da Misericórdia 

mediante a publicação da Bula Misericordiae Vultus. O jubileu começou oficialmente na 

Solenidade da Imaculada Conceição daquele ano (08 de dezembro de 2015) com a abertura da 

porta santa na Basílica de São Pedro, em Roma, que Francisco chamou de a “porta da 

misericórdia, onde qualquer pessoa que entre poderá experimentar o amor de Deus que consola, 

perdoa e dá esperança” (MV 03)1, e terminou na Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo 

do ano seguinte (20 de novembro de 2016). 

Proclamar um Jubileu Extraordinário dedicado à misericórdia divina é mais um dos 

gestos simbólicos, que tanto caracterizam o bispo de Roma “vindo do fim do mundo”. Francisco 

não estava somente convidando cristãs e cristãos a vivenciarem profundamente o amor divino 

em suas vidas; ele, de fato, estava retomando uma das inspirações centrais expressas por João 

XXIII na convocação do Concílio Vaticano II: 

 

Nos nossos dias, a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia que 
o da severidade. [...] A Igreja Católica, levantando por meio deste Concílio Ecumênico 
o facho da verdade religiosa, deseja mostrar-se mãe amorosa de todos, benigna, 
paciente, cheia de misericórdia e bondade com os filhos separados2. 

 

Francisco não pretendia, portanto, despertar a piedade de indivíduos, mas indicar 

caminhos para a Igreja em sua totalidade, tal como o Papa buono tinha manifestado anos antes. 

Não se deve supor, porém, que o retorno à misericórdia divina tenha sido exclusividade dos 

pontificados de João XXIII e Francisco. Paulo VI, em sua alocução à última sessão pública do 

Vaticano II, apontou como espiritualidade pós-conciliar a do bom Samaritano. 

 

Aquela antiga história do bom samaritano foi exemplo e norma segundo os quais se 
orientou o nosso Concílio. Com efeito, um imenso amor para com os homens penetrou 
totalmente o Concílio. A descoberta e a consideração renovada das necessidades 
humanas — que são tanto mais molestas quanto mais se levanta o filho desta terra — 
absorveram toda a atenção deste Concílio3. 

 
1 FRANCISCO, Papa. Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia Misericordiae Vultus. 
Roma: 2015. Disponível em: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-
francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
2 JOÃO XXIII, Papa. Discurso de sua Santidade, Papa João XXIII, na abertura solene do SS. Concílio. Roma: 
1962. Disponível em: https://www.vatican.va/content/john-xxiii/pt/speeches/1962/documents/hf_j-
xxiii_spe_19621011_opening-council.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
3 PAULO VI, Papa. Discurso do Papa Paulo VI na última sessão pública do Concílio Vaticano II. Roma: 1965. 
Disponível em: https://www.vatican.va/content/paul-vi/pt/speeches/1965/documents/hf_p-
vi_spe_19651207_epilogo-concilio.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
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João Paulo II, poucos anos depois de sua eleição como bispo de Roma, publicou a Carta 

Encíclica Dives in Misericordia (1980) e, ao relembrar o axioma summum ius, summa inuria, 

recordou “a necessidade de recorrer às forças mais profundas do espírito, que condicionam a 

própria ordem da justiça” (DM 12)4. Com isso, indicou a urgência do anúncio da compaixão e 

do amor divinos no mundo hodierno. Bento XVI seguiu a linha de seu antecessor aprofundando 

teologicamente o tema da misericórdia divina na Carta Encíclica Deus Caritas est (2006)5 e 

concretizando-o na Encíclica Social Caritas in Veritate (2009)6. 

Logo, é possível afirmar que o retorno à misericórdia divina responde aos sinais dos 

tempos e seu anúncio deve estar no centro da práxis da Igreja. A ação evangelizadora, as ações 

litúrgicas e a ação pastoral são sustentadas pela misericórdia; aquelas e aqueles que exercem os 

mais diversos ministérios na comunidade eclesial devem ser movidos, constantemente, pela 

bondade e pela ternura; a própria credibilidade da Igreja passa pela “estrada do amor 

misericordioso e compassivo” (MV 10). 

Entretanto, pode-se ir além: o anúncio da misericórdia divina é conditio sine qua non da 

credibilidade em Deus no mundo atual. Se por um lado, se reconhece grandes avanços nos 

campos das ciências e da convivência social nos últimos séculos do segundo milênio, não se 

deve esquecer das grandes tragédias que afetaram – e ainda afetam – milhões de seres humanos, 

e afligem muitas espécies vivas e o equilíbrio ambiental. Guerras, migrações forçadas, fome, 

pobreza e miséria são realidades cruéis e incontestáveis da história; a elas se somam, 

principalmente nos último cinquenta anos, os desastres das intempéries. Aquelas e aqueles que 

pouco ou nada têm são as maiores vítimas dessas tragédias que ceifam a vida de mulheres e 

homens, crianças, idosas e idosos. 

Já se passaram vinte anos do primeiro século do terceiro milênio e o cenário, 

infelizmente, não mudou. Ainda é possível crer em um Deus que “permite” tamanhas 

desgraças? Ainda é possível falar de um Deus bom depois de Auschwitz?7 Trata-se de um 

questionamento que muito desafiou teólogas e teólogos na segunda metade do século XX. Mas, 

 
4 JOÃO PAULO II, Papa. Carta encíclica Dives in Misericordia. Roma: 1980. Disponível em: 
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-
misericordia.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
5 BENTO XVI, Papa. Carta encíclica Deus caritas est sobre o amor cristão. Roma: 2005. Disponível em: 
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-
est.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
6 BENTO XVI, Papa. Carta encíclica Caritas in veritate sobre desenvolvimento humano integral na caridade e 
na verdade. Roma: 2009. Disponível em: https://www.vatican.va/content/benedict-
xvi/pt/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
7 KASPER, W. A misericórdia, condição fundamental do Evangelho e chave da vida cristã. São Paulo: Ed. Loyola. 
2015, p. 116. 
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tendo perante os olhos a perversidade de inúmeras guerras regionais, o horror dos porões das 

ditaduras, a maldade de genocídios e etnocídios e o desespero humano ao se encontrar com 

valas comuns, inclusive aquelas a céu aberto como tem sido chamado o Mar Mediterrâneo, há 

de se afirmar que a pergunta não perdeu sua vigência para as teólogas e os teólogos no século 

XXI. 

Não obstante, ao se confrontar com a ação divina narrada nas páginas do Antigo e do 

Novo Testamento, nota-se claramente que o Deus de Israel, desde a Criação, atua movido pela 

misericórdia. A desobediência (Gn 3,6) e o fratricídio (Gn 4,8) não o impediram de oferecer ao 

ser humano a possibilidade de recomeçar (Gn 9,12); a falsa pretensão (Gn 11,1-9) não foi 

motivo para que Deus não escolhesse Abraão e, com ele, iniciasse uma história de benção e 

salvação (Gn 12,3). 

Ainda nos ciclos dos patriarcas, Deus revela seu nome a Moisés (Ex 3,14): “eu sou 

aquele que está aí, aquele que está aí convosco e junto de vós”; trata-se de um compromisso e 

uma promessa8. O Deus de Israel, aquele que criou o céu e a terra e tudo o que neles existe, não 

abandona nenhuma das suas e nenhum dos seus, está sempre a seu lado; seus olhos estão 

voltados para o pobre e o abatido, para aquele que treme diante de sua palavra (Is 66,2). Ele é 

o Deus libertador, que ouviu os clamores de seu Povo e desceu para salvá-lo da opressão no 

Egito (Ex 3,7). 

Serão os profetas os grandes arautos da Boa-notícia da misericórdia no Antigo 

Testamento. O profeta Oseias a apresenta como uma reviravolta em Deus: “Meu coração se 

contorce dentro de mim, minhas entranhas comovem-se” (Os 11,8). Diante da maldade, ele não 

se mostra como um justiceiro que procura a aniquilação de seu Povo; a misericórdia subverte a 

ira de seu coração, e de suas entranhas e a destruição completa dos seus é suspensa. “Como um 

pai é compassivo com seus filhos, Iahweh é compassivo com aqueles que o temem” (Sl 103,13). 

Porém, o ápice da revelação da misericórdia divina está em Jesus Cristo, o Filho de Deus 

encarnado. Já antes de seu nascimento, a misericórdia está no centro; a mãe do Nazareno canta 

a misericórdia divina que “perdura de geração em geração” (Lc 1,50), e Zacarias, o pai de João 

Batista, exulta pelo “coração misericordioso do nosso Deus” (Lc 1,78). Em seu ministério 

público, Jesus anunciou a proximidade do Reino de Deus (Mc 1,15) que se torna realidade para 

os pobres, para quem tem fome e para os que choram (Lc 6,20-23). Não só suas palavras, seus 

gestos revelaram um Deus que está próximo e é bom; a expulsão dos demônios, as curas, os 

 
8 KASPER, 2015, p. 109. 
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milagres e as refeições com pecadoras e pecadores mostraram que Deus quer misericórdia e 

não sacrifício (Mt 9,13) e se alegra pela conversão de um só pecador que se arrepende (Lc 15,7). 

A partir da Revelação bíblica, portanto, a misericórdia deve ser entendida como atributo 

principal de Deus, não somente um dos tantos atributos que brotam da essência metafísica 

divina, como tantos manuais e dicionários de Teologia Dogmática indicam9. Resgatar a Boa-

notícia da misericórdia, tal como está na Escritura, significa colocar em evidência a Revelação 

histórica de Deus possibilitando a reformulação do discurso teológico, sobretudo no Ocidente 

cristão, que se viu, séculos a fio, condicionado – quando não, determinado – pela especulação 

metafísica. 

Não obstante, o resgate da Boa-notícia da misericórdia não afeta somente o trabalho da 

Teologia, afeta, em primeiro lugar, a práxis eclesial. Não se trata de buscar – simplesmente por 

buscar – outras notas, que expressam o que a Igreja é; una, santa, católica e apostólica, segundo 

o I Concílio de Constantinopla (DH 150)10, são suficientes para notar a verdadeira Igreja. Por 

outro lado, sustentar que a Igreja é misericordiosa significa buscar uma fórmula que permite 

afirmar que a verdadeira Igreja é aquela que “se parece com Jesus”11. Suas palavras, seus gestos, 

sua atitude para com os pobres do mundo e para com as pecadoras e os pecadores devem ser os 

mesmos de Jesus de Nazaré. 

Sem dúvidas, o retorno à categoria sacramento para expressar o mistério da Igreja foi 

um dos maiores avanços do Concílio Vaticano II. A Constituição Dogmática Lumen Gentium 

sobre a Igreja sentencia que ela, “em Cristo, é como que o sacramento, ou sinal, e o instrumento 

da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano” (LG 01)12. Recuperar a 

estrutura sacramental da realidade e, consequentemente, da Igreja, permitiu aos Padres 

conciliares e ao Magistério posterior ao Vaticano II se comprometerem com a renovação 

eclesial apontada por João XXIII, como mencionado acima, e já antecipada, de certo modo, 

pelos movimentos bíblico, patrístico e litúrgico da primeira metade do século XX. 

Superar as determinações sociológicas, bem como aquelas jurídico-canônicas que 

deixaram profundas marcas na Eclesiologia pós-tridentina, favoreceu a recuperação de um 

verdadeiro discurso teológico sobre a Igreja. É preciso remarcar a importância das categorias 

bíblicas Povo de Deus (LG II) e Corpo de Cristo (LG 07) dentro desse processo; antes de ser 

 
9 KASPER, 2015, p. 22. 
10 DENZINGER, H.; HÜNERMANN, P. Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. São 
Paulo: Ed. Paulinas e Ed. Loyola, 2005. 
11 SOBRINO, J. La Iglesia y el principio-misericordia. Sal Terrae, Santander, v. 78, n. 10, p. 665-678, oct. 1990c. 
12 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja. Roma: 1964. Disponível 
em: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-
gentium_po.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
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uma societas perfecta, a Igreja é uma realidade teo-lógica que só subsiste no mundo por 

determinação da Trindade (LG 02-04). 

Não é, portanto, nenhum absurdo a formulação a Igreja como Sacramento da 

misericórdia, ou seja, sinal sensível e instrumento da misericórdia divina no meio do mundo. 

Uma Igreja que “se parece com Jesus” não pode ser outra que uma Igreja a serviço da 

misericórdia, que a anuncia, a celebra em seus sacramentos, principalmente no Sacramento da 

Penitência, e a torna norma normans de ação pastoral. 

Apresentar a Igreja como Sacramento da misericórdia é o objetivo principal deste 

trabalho que se desenvolverá, desde ampla revisão bibliográfica, em diálogo com dois autores 

que se dedicaram à misericórdia: Jon Sobrino e Walter Kasper. Logo, além de recolher um 

anseio do tempo – o resgate da Boa-notícia da misericórdia, como tanto insiste Francisco – o 

trabalho se confrontará com o pensamento de dois autores que desenvolveram sua Teologia em 

latitudes muito diferentes. 

J. Sobrino, embora sendo espanhol, é representante da Teologia latino-americana da 

Libertação. Depois da longa formação na Companhia de Jesus – os jesuítas –, o teólogo se fixou 

definitivamente em San Salvador/ El Salvador. Lecionou por vários anos Teologia na 

Universidad Centroamericana José Simón Cañas; contudo, suas principais ideias não são fruto 

da atividade docente. A confrontação com a injustiça e a opressão vividas pelas “maiorias 

populares” salvadorenhas e a convivência com Dom Oscar Romero, arcebispo de San Salvador 

assassinado no dia 24 de março de 1980 por um atirador de elite do exército, e com Ignacio 

Ellacuría, também jesuíta, filósofo e teólogo morto no dia 16 de novembro de 1989 em um 

atentado orquestrado por militares, são decisivas para a formulação de sua Teologia: 

 

Devo começar confessando que até 1974, quando regressei definitivamente a El 
Salvador, o mundo dos pobres, quer dizer, o mundo real não existia para mim. Ao vir 
a El Salvador em 1957, deparei com uma terrível pobreza, mas, mesmo vendo-a com 
os olhos, não a via, e esta pobreza, portanto, nada me dizia para minha própria vida 
de jovem jesuíta e de ser humano. [...] Encontrei jesuítas, sacerdotes e religiosas, 
leigos, camponeses e estudantes, inclusive alguns bispos, agindo em favor dos pobres 
e se metendo em sérios conflitos por causa disso. [...] Nessa situação tive a dita de 
encontrar outros que já haviam despertado do sono da inumanidade: Ignacio Ellacuría 
e, depois, Monsenhor Romero, para citar só dois grandes salvadorenhos, cristãos e 
mártires, grandes irmãos e amigos13. 

 

São frases do próprio J. Sobrino extraídas do breve texto Despertar do sono da cruel 

inumanidade, publicado originalmente como um artigo em inglês, posteriormente, usado como 

 
13 SOBRINO, J. O princípio misericórdia. Descer da cruz os povos crucificados. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 12-
14. 
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introdução do livro El principio-misericordia: bajar de la cruz a los pueblos crucificados 

(1992)14. Nele, o autor reflete sobre o despertar de “dois sonhos”: despertar do sonho dogmático 

durante a Modernidade, quando a razão humana se libertou da sujeição a todo tipo de 

autoridade15, e do sonho – ou pesadelo – da inumanidade, quando a pessoa se desperta para a 

realidade do mundo oprimido e converte a libertação em tarefa fundamental para que todo ser 

humano possa ser, verdadeiramente, humano16. 

Parafraseando a tese dos loci theologici de Melchor Cano, os pobres se tornaram o lugar 

teo-lógico próprio do autor. Boa parte de sua produção teológica está dedicada à Cristologia, 

ele possui, porém, textos sobre Eclesiologia e método teológico e breves ensaios utópico-

proféticos, como o próprio autor designou aqueles recolhidos no livro Fora dos pobres não há 

salvação (2008)17. Neles se identifica claramente a opção pelos pobres, já expressa pelo 

Magistério latino-americano nas Conferências de Medellín (1968)18 e Puebla (1979)19, e o 

compromisso com a libertação de toda forma de exclusão e opressão. 

Sua Cristologia é uma leitura histórico-teológica da vida de Jesus de Nazaré, na qual J. 

Sobrino destaca a centralidade do Reino de Deus e dos seus destinatários, os pobres. Ao 

contrário de reflexões cristológicas que ressaltam as experiências dos discípulos de Jesus depois 

da ressurreição e a leitura de sua vida em Nazaré a partir dessa ótica, o autor, evitando uma 

simples Jesulogia, reconstrói o anúncio e a práxis do Nazareno sublinhando seu alcance e seu 

significado teológicos. 

Jesus anunciou o Reino e viveu entre os pobres, se mostrou bom e misericordioso para 

com eles, exerceu todo seu ministério público entre aquelas e aqueles que eram tidos com as 

vítimas do mundo. Sua morte na cruz confirma sua decisão de estar com eles, morre como um 

malfeitor (Is 53,12); sua ressurreição, porém, é esperança certa para as vitimizadas e 

vitimizados pela injustiça e pelo pecado. Além do mundo dos pobres, com o qual o autor se 

encontrou e se confrontou em El Salvador, e das já citadas Conferências de Medellín e Puebla, 

o pensamento de Karl Rahner e Jünger Moltmann são influências marcantes no trabalho 

teológico de J. Sobrino. 

 
14 As citações de El principio-misericordia: bajar de la cruz a los pueblos crucificados obedecerão a sequência de 
páginas de sua primeira edição em português, publicada em 1994. 
15 SOBRINO, 1994, p. 11. 
16 SOBRINO, 1994, p. 10. 
17 SOBRINO, J. Fora dos pobres não há salvação. São Paulo: Paulinas, 2008. 
18 CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. Conclusões de Medellín. São Paulo: Ed. Paulinas, 1998. 
19 CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. Conclusões: Puebla. 2.ed. São Paulo: Ed. Loyola, 1979. 
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Do jesuíta alemão, o autor recolhe a noção de sacramentalidade da realidade, que lhe 

permitiu “elevar a realidade a conceito”20, e mistério santo superando a dialética e o caráter 

provisional, até então comuns na Teologia21. Do teólogo protestante alemão, com quem teve a 

oportunidade de se encontrar pessoalmente em algumas ocasiões, recebeu a importância de 

historizar a Teologia e fundamentalidade da cruz de Jesus para se aproximar das cruzes da 

história22. 

Em toda a obra teológica de J. Sobrino, destacam-se o princípio-misericórdia e o 

intellectus amoris. Segundo o autor, a grande novidade da Teologia latino-americana da 

Libertação não está em temas, mas em seu método e na determinação do fato maior para sua 

elaboração teológica: a irrupção dos pobres do mundo23. A Teologia se torna, assim, re-ação 

diante da miséria e do sofrimento sob os quais padece a maioria dos seres humanos; a Teologia 

é, portanto, tarefa misericordiosa, porque re-age diante da dor alheia internalizando-a e não 

medindo esforços para eliminá-la24. 

Trata-se da mesma re-ção de Deus diante do sofrimento e da opressão de seu Povo (Ex 

3,7); trata-se da mesma re-ação do samaritano apresentada por Jesus em uma de suas parábolas 

(Lc 10,25-37), que não era outra que sua própria re-ação diante dos pequeninos, dos pobres e 

dos pecadores. Embora J. Sobrino se mostre muito fiel à Revelação divina em sua elaboração 

teológica, o autor recebeu críticas, como a de Clodovis Boff com relação à tese intellectus 

amoris, e uma notificação da Congregação para a Doutrina da Fé, em 2007, sobre alguns 

aspectos de seus livros Jesucristo liberador, lectura histórico-teológica de Jesus de Nazaret 

(1991) e La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas (1999) considerados errôneos, podendo 

causar danos aos fiéis. 

As críticas e a notificação serão levadas em consideração ao longo deste trabalho, que 

pretende mediante a apresentação da Teologia de J. Sobrino, sustentar a tese de a Igreja como 

Sacramento da misericórdia. No entanto, dedicar-se-á especialmente à apresentação das 

categorias eclesiológicas presentes na obra do autor. Merece destaque, por ora, a noção Igreja 

dos pobres, que J. Sobrino pôde desenvolver com e inspirado por I. Ellacuría. O ponto de 

partida, entretanto, será o seguimento de Jesus de Nazaré, elemento fundamental de sua 

 
20 MÁRMOL, C.; SOBRINO, J. Conversaciones con Jon Sobrino. Madrid: PPC Editorial, 2018, p. 37. 
21 MÁRMOL; SOBRINO, 2018, p. 38. 
22 MÁRMOL; SOBRINO, 2018, p. 32. 
23 SOBRINO, 1994, p. 71 
24 SOBRINO, J. Teología en un mundo sufriente. La Teología de la liberación como “intellectus amoris”. Revista 
latinoamericana de Teología, San Salvador, v. 15, p. 243-266, sep./ dic. 1988, p. 149-255. 
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Cristologia, que traz implicações sérias para a Eclesiologia. Finalmente, é preciso recuperar a 

relação que o autor estabelece entre o princípio-misericórdia e a Igreja. 

W. Kasper é grande representante da Teologia centro-europeia pós-conciliar. Ainda 

vivo, o teólogo alemão foi professor de Teologia nas Universidades de Münster e Tübingen, 

antes de ser nomeado bispo da Diocese de Rottemburg-Stuttgart e, posteriormente, secretário e 

presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos; em 2001, foi 

criado cardeal da Igreja por João Paulo II. 

Sua formação teológica foi profundamente marcada pela Escola de Tübingen, como é 

possível verificar já em sua tese doutoral, na qual procurou resgatar o diálogo sobre a noção da 

Tradição entre essa Escola e a Escola Romana do século XIX. Mesmo destacando a influência 

de autores alemães, em especial Johann Sebastian von Drey e Johann Adam Möhler, e do 

Cardeal John Henry Newman sobre teólogos da Escola Romana, principalmente sobre o 

Cardeal Johann Baptist Franzelin, Giovanni Perrone, Carlo Passaglia e Clemens Schrader, o 

que, de fato, chama a atenção no primeiro trabalho teológico de W. Kasper é o aprofundamento 

da noção de Tradição, que já se renovava no século XIX e que encontrou na Constituição 

Dogmática Dei Verbum sobre a Revelação Divina do Concílio Vaticano II a superação 

definitiva das tendências juridicitas da Teologia pós-tridentina25. 

É íntima a relação estabelecida pelo autor alemão entre a Tradição e a Igreja: com o 

jogo de palavras Zeugen der Tradition (testemunhas da Tradição) e Zeugnis der Tradition 

(testemunho da Tradição), W. Kasper ressalta a centralidade da Igreja, comunidade de fé, no 

processo de transmissão da Revelação divina26. O testimonium sucessivum testium não pode ser 

entendido unicamente a partir de indivíduos, mas a partir de uma comunidade viva de fé, uma 

comunidade de testemunhas qualificadas pelo Espírito; logo, o testemunho de testemunhas não 

acontece apesar delas, mas justamente por elas. Trata-se de uma Tradição viva, que é assumida 

por cada uma das gerações de cristãs e cristãos ao acolher a Boa-notícia de Jesus Cristo. 

Ainda que os avanços do Concílio Vaticano II tenham sido fonte de inspiração constante 

para todo o trabalho teológico do autor, ele não deixa de reconhecer os grandes desafios que se 

apresentavam à Teologia e à Igreja no final do século XX e começo do século XXI. Como 

intento de resposta, W. Kasper dedicou-se ao que ele mesmo chamou de Teologia teológica, ou 

seja, o esforço para superar os reducionismos de programas teológicos que procuravam 

 
25 KASPER, W. Die Lehre von der Tradition in der Römischen Schule. Freiburg i. B. – Basel – Wien: Herder 
Verlag, 2011a. (Gesammelte Schriften, 01), p. 500. 
26 KASPER, 2011a, p. 425. 
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preservar a liberdade humana restringindo, consequentemente, a ação divina27. De modo algum 

é o que acontece na Revelação divina, especialmente na Revelação em Jesus Cristo. 

Sendo assim, W. Kasper acolhe em sua reflexão teológica o princípio que guiou o 

trabalho do próprio Vaticano II: a pastoralidade. Sob nenhuma perspectiva, a pastoralidade 

deve ser entendida como um caminho para se apresentar uma reflexão teológica irresponsável 

metodologicamente28. Precisamente pelo contrário, graças à pastoralidade o método teológico 

abandonou a postura crítica com relação ao mundo e permitiu à Teologia tornar-se “mundana”, 

no sentido bíblico e dos Padres da Igreja. Teologia teológica, nesse sentido, nada tem a ver com 

pensamento hermético, mas, justamente por ser teológico, é pensamento aberto e exige 

constante renovação. 

Seu livro Jesus der Christus, cuja primeira publicação aconteceu em 1974, corresponde 

precisamente ao esforço de constante renovação da Teologia. Partilhando anseios de teólogas e 

teólogos contemporâneos seus, o autor apontou que em Jesus Cristo, a humanidade não se viu 

limitada; pelo contrário; nele, o ser humano encontra sua plena realização pelo amor. Mediante 

a renovação da Teologia levada adiante depois do Concílio Vaticano II, o resgate do caráter 

escatológico da mensagem de Jesus Cristo e a referência escatológica da própria Igreja são 

centrais. O autor, nesse sentido, sublinha a centralidade do Reino de Deus na missão e no 

anúncio de Jesus29: 

 

A esperança escatológica não é uma notícia antecipatória de eventos futuros. Ao 
contrário, é principalmente uma palavra de conforto e esperança em uma situação 
angustiada. Nas declarações escatológicas e apocalípticas, se trata da transposição da 
experiência de salvação presente e passada e da esperança de salvação no modo de 
plenitude. Trata-se da certeza de fé de que, no final, Deus será provado como o Senhor 
absoluto de todo o mundo30. 

 

Para organizar seus muitos escritos, W. Kasper, com o apoio do Kardinal Walter Kasper 

Institut für Theologie, Ökumene und Spiritualität, instalado na Philosophisch-Theologische 

Hochschule, Vallendar/ Alemanha, tem editado e publicado desde 2007 seus Gesammelten 

Schriften (escritos completos). São de especial interesse para este trabalho os escritos de 

 
27 KASPER, W. Der Gott Jesu Christi. Freiburg i. B. – Basel – Wien: Herder Verlag, 2008a. (Gesammelte 
Schriften, 04), p. 62. 
28 KASPER, W. Die Methode der Dogmatik. Einheit und Vielheit. München: Kösel-Verlag, 1967, p. 10. 
29 KASPER, W. Jesus der Christus. Freiburg i. B. – Basel – Wien: Herder Verlag, 2007. (Gesammelte Schriften, 
03), p. 119. 
30 KASPER, 2007, p. 121. Bei der eschatologischen Hoffnung handelt es sich nicht um eine antizipierende 
Reportage künftiger Ereignisse. Es handelt sich vielmehr primär um ein Wort des Trostes und der Hoffnung in 
einer bedrängten Situation. Es geht bei eschatologischen und apokalyptischen Aussagen um die Transposition 
gegenwärtigen und vergangener Heilserfahrung und Heilshoffnung in den Modus der Vollendung. Es geht um die 
Gewissheit des Glaubens, dass Gott sich am Ende als der absolute Herr aller Welt erwiesen wird. 
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Eclesiologia: Die Kirche Jesu Christi (2008), Die Kirche und ihre Ämter (2009) e Katholische 

Kirche – Wesen, Wirklichkeit, Sendung (2011, porém ainda não publicado nos escritos 

completos). 

Nota-se claramente que a produção eclesiológica de W. Kasper é bastante mais ampla 

que a de J. Sobrino, portanto, ao estudar seus escritos de Eclesiologia é possível encontrar 

categorias eclesiológicas claras e precisas: a Igreja como sacramento universal da salvação, 

como communio e, de especial interesse para este trabalho, como sacramento do amor e da 

misericórdia. 

Não obstante, é preciso ressaltar um dos últimos livros de W. Kasper: Barmherzigkeit – 

Grundbregriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens (2012), cujo título em 

português é A misericórdia, condição fundamental do Evangelho e chave da vida cristã. Trata-

se de um livro de grande relevância para o objetivo final deste trabalho porque recupera, dentro 

de uma ampla reflexão teológica, a misericórdia, seu anúncio e a práxis que dele brota. Como 

primeira constatação, o autor afirma que a misericórdia tem sido um “tema imperdoavelmente 

esquecido” pela Teologia; anunciar e praticar a misericórdia é conditio sine qua non para a 

credibilidade na Igreja e em Deus mesmo. Retornar à Boa-notícia da misericórdia, por 

conseguinte, apresenta-se como uma tarefa urgente. 

Dar-se-á a devida importância ao tema e à sua relação com a Igreja depois da exposição 

da Teologia de J. Sobrino e W. Kasper, ou seja, quando o diálogo com ambos os autores seja 

estabelecido. Em primeiro lugar, é necessário sublinhar seus pontos de convergência e de 

divergência. Embora J. Sobrino critique a abordagem que W. Kasper realiza ao apresentar o 

Reino de Deus, afirmando que ao autor alemão faltou concretização na reflexão sobre o Reino, 

o que o afastou da mensagem de Jesus de Nazaré31, ambos os autores têm diante de si algo em 

comum: os sinais dos tempos (GS 04)32. 

Ao irromper com todo seu sofrimento e sua dor, mas também com toda sua alegria e sua 

esperança os pobres se tornaram sinal dos tempos para o teólogo espanhol; a realidade da 

pobreza massiva contemplada por ele em El Salvador se converteu em princípio-realidade a 

partir do qual é possível fazer Teologia: historizar para teologizar e teologizar para historizar. 

Por outro lado, o teólogo alemão elaborou sua reflexão teológica em um contexto 

histórico muito concreto: a sociedade liberal centro-europeia. Sem dúvidas os desafios eram – 

 
31 SOBRINO, J. Jesucristo Liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, 2. ed. Madrid: Trotta, 1993, 
p. 161. 
32 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo atual. Roma: 
1965. Disponível em: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651207_gaudium-et-spes_po.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
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e ainda são – diametralmente distintos daqueles encontrados na América Central. Sua Teologia, 

porém, se viu fortemente confrontada com questionamentos sobre Deus e o surgimento da 

indiferença religiosa, com o crescimento de tendências espirituais esotéricas que pouco ou nada 

dizem à situação real do ser humano e com o questionamento sobre o próprio ser humano e suas 

possibilidades de realização. Ainda haveria lugar para Deus no coração da mulher e do homem 

centro-europeus, instalados em uma sociedade abastada e cada vez mais vazia de 

relacionamentos humanos? 

Mesmo que os contextos históricos de ambos os autores fossem muito diversos, eles se 

aproximam ao acolher seus desafios como sinais dos tempos e tratam de responder a eles na 

elaboração de sua Teologia. Por essa razão, tanto J. Sobrino como W. Kasper colocam 

novamente no centro de sua Teologia a missão e o anúncio de Jesus: a Boa-notícia do Reino de 

Deus. Não é mérito deles redescobrir a centralidade do Reino para Jesus e para os Evangelhos; 

sobretudo os estudiosos do Novo Testamento e teólogos dedicados à Cristologia já a indicavam 

desde final do século XIX. Colocar o anúncio do Reino de Deus novamente no centro da 

Teologia é caminho seguro para evitar a desconexão da reflexão teológica de situações 

históricas concretas. Sendo assim, a reflexão sobre o Reino é um ponto de convergência entre 

J. Sobrino e W. Kasper. 

No dia 17 de março de 2013, Francisco fez uma referência explícita ao livro A 

misericórdia, condição fundamental do Evangelho e chave da vida cristã:  

 

Nestes dias, pude ler o livro de um Cardeal – o Cardeal Kasper, um teólogo estupendo, 
um bom teólogo – sobre a misericórdia. Aquele livro me fez muito bem. [Não julgueis 
que estou fazendo publicidade dos livros dos meus Cardeais, porque não é isso...]. É 
que [o livro] me fez mesmo bem... O Cardeal Kasper dizia que a melhor sensação que 
podemos ter é sentir misericórdia: esta palavra muda tudo, muda o mundo.33 

 

Tanto J. Sobrino, como W. Kasper dedicaram-se à misericórdia, portanto mais um ponto 

de convergência entre eles. As perspectivas são, porém, distintas: J. Sobrino apresenta a 

misericórdia como re-ação diante do mundo sofredor destacando seu componente práxico. Para 

o autor, a misericórdia é o princípio práxico de Deus e de Jesus de Nazaré, devendo tonar-se, 

portanto, princípio práxico da Igreja e da Teologia. Na Teologia, o que está em discussão não 

é somente a orto-doxia, mas em primeiro lugar a orto-práxis que exige libertar os oprimidos e 

implementar a justiça do Reino34. 

 
33 FRANCISCO. Angelus – Domingo, 17 de março de 2013a. Disponível em: 
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130317.html. 
Acesso em: 16 mar. 2022. 
34 SOBRINO, 1988, p. 258. 
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Não que W. Kasper desconsidere o elemento práxico da misericórdia, mas acentua a 

redescoberta sua centralidade na Revelação e na vida da Igreja e se questiona sobre o porquê 

de seu esquecimento pela Teologia. É muito importante todo o trabalho que o teólogo alemão 

faz para resgatar o que diversos autores já tinham escrito sobre a relação entre a misericórdia e 

a justiça, a santidade e a fidelidade divinas35. Nesse sentido, W. Kasper consegue apresentar a 

misericórdia como o principal atributo divino, e não um simples atributo derivado das 

determinações metafísicas da natureza divina. 

O que segue é a apresentação da Teologia de J. Sobrino (primeiro capítulo) e de W. 

Kasper (segundo capítulo), desde a revisão da produção bibliográfica dos autores, e o diálogo 

com eles (terceiro capítulo) assumindo as convergências e as divergências de suas abordagens 

para apontar caminhos para a realização de uma Igreja, Sacramento da misericórdia. A pesquisa 

é desenvolvida dentro do Programa de Pós-graduação em Teologia da Faculdade Jesuíta de 

Filosofia e Teologia (FAJE), tendo como área de concentração a Teologia Sistemática e linha 

de pesquisa a Eclesiologia; conta com o financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Ensino Superior (CAPES). 

 
35 KASPER, 2015, p. 71-75. 
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1 A TEOLOGIA DE JON SOBRINO 

 

1.1 Introdução 

 

No primeiro capítulo deste trabalho, apresentar-se-á a Teologia de J. Sobrino, espanhol 

radicado em El Salvador desde a década de sessenta do século passado. Juntamente com I. 

Ellacuría, o autor é reconhecido como grande expoente da Teologia latino-americana da 

Libertação daquele país centro-americano. 

Sua produção teológica se concentra especialmente na Cristologia, tanto que as obras 

que recolhem seu pensamento maduro são Jesucristo liberador, lectura histórico-teológica de 

Jesús de Nazaret (1991)1 e La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas (1999). O próprio 

autor chega a afirmar que não se trata de duas obras separadas, mas esta é a segunda parte 

daquela2. Por outro lado, o desenvolvimento de seu pensamento teológico-cristológico pode ser 

conhecido em uma série de artigos publicados ao longo das décadas de setenta e oitenta; vários 

desses artigos foram recolhidos no livro Jesús en América Latina (1982). 

É preciso mencionar também o livro Cristología desde América Latina, esbozo a partir 

del seguimiento del Jesús histórico (1977)3, mas, como J. Sobrino afirma, a obra não chega a 

ser um ensaio de Cristologia latino-americana, mas somente um ensaio de Cristologia europeia 

escrito na América Latina4. 

O foco principal dos livros e artigos do autor é o retorno ao Jesus histórico, esforço que 

marcará profundamente a elaboração do discurso cristológico da Teologia da Libertação. 

Contudo, em nenhum momento se deve entender esse desenvolvimento cristológico como mera 

reconstrução da biografia de Jesus de Nazaré, como autores da exegese liberal do final do século 

XIX e começo do século XX tentaram fazer5. Não se trata de uma Jesulogia, como o próprio 

autor muitas vezes menciona, mas de uma Cristologia que possui como ponto de partida a 

história; no caso concreto, a história de opressão, pobreza e miséria dos povos latino-

americanos. 

 
1 As citações de Jesucristo liberador, lectura histórico-teológica de Jesus de Nazaret obedecerão a sequência de 
páginas de sua segunda edição, publicada em 1993. 
2 SOBRINO, J. La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas. San Salvador: UCA Editores, 1999, p. 09. 
3 SOBRINO, J. Cristología desde América Latina. Esbozo a partir del seguimiento histórico. 2.ed. México: CRT, 
1977. 
4 SOBRINO, J. Jesús en América Latina. Santander: Editorial Sal Terrae, 1982. (Colección Presencia Teológica, 
12), p. 09. 
5 SOBRINO, 1993, p. 73. 
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O clamor por libertação daquelas e daqueles que vivem em situações inumanas não foi 

o ponto de partida só da reflexão dos teólogos latino-americanos, já tinha sido incorporado pelo 

próprio episcopado do subcontinente, em sua segunda Conferência Geral, realizada em 1968 na 

cidade de Medellín/Colômbia (Introdução, n. 06)6. 

Mesmo que o trabalho de J. Sobrino, como de outros tantos, pareça ser coerente com a 

missão da Teologia e da própria Igreja na América Latina, a autoridade eclesiástica romana não 

o acolheu por completo. No dia 26 de novembro de 2006, a Sagrada Congregação para Doutrina 

da Fé publicou a Notificação sobre as obras do Pe. Jon Sobrino, SJ. Dentre os diversos temas 

do documento vaticano, destacam-se os pressupostos metodológicos do autor, especialmente a 

afirmação de que “a Igreja dos pobres é o lugar eclesial próprio da Cristologia” (n. 02)7. Os 

demais temas abordados, que serão apresentados brevemente mais adiante, estão mais 

relacionados com os conteúdos da Cristologia e o alcance de formulações dogmáticas, enquanto 

os mencionados pressupostos metodológicos manifestam, segundo o parecer da congregação 

romana, não só um erro material, mas um erro formal. 

Segundo o próprio autor, a grande novidade da Teologia latino-americana da Libertação 

não está tanto em seus conteúdos, mas em seu método, isto é, na forma como os conteúdos 

próprios da Teologia são abordados8. O acento feito por J. Sobrino e outros autores está na 

densidade própria da história que não oferece só um ubi a partir do qual a Teologia é feita, mas 

um quid que a determina substancialmente. A pobreza extensa e massiva dos povos latino-

americanos é, portanto, decisiva para o trabalho teológico. 

Tanto assim, que o autor chega a propor um novo princípio para o quefazer teológico, o 

princípio-misericórdia, e uma nova compreensão da Teologia, o intellectus amoris. O 

princípio-misericórdia é a re-ação primária do teólogo diante do mundo sofredor, porque a 

misericórdia é o primeiro, isto é, a interiorização do sofrimento alheio, e o último, isto é, não 

há outra motivação para a re-ação que não seja a eliminação do sofrimento do outro9. 

Por outro lado, a Teologia entendida como intellectus amoris complementa o tradicional 

intellectus fidei de Agostinho de Hipona e Anselmo de Cantuária e o intellectus spei formulado 

por J. Moltmann a partir da Escatologia10. A propósito, como se poderá verificar nas páginas 

 
6 CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO, 1998. 
7 CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Notificación sobre las obras del P. Jon Sobrino, SJ. Roma: 
2006. Disponível em: 
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20061126_notification-
sobrino_po.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
8 SOBRINO, 1994, p. 71. 
9 SOBRINO, 1988, p. 255-256. 
10 SOBRINO, 1988, 259-262. 
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seguintes, a influência do teólogo protestante alemão é fundamental para o pensamento de J. 

Sobrino, especialmente a partir da necessidade de se incorporarem as vítimas da história no 

discurso cristológico. 

A complementação acima mencionada só é possível graças à compreensão da unidade 

entre práxis e teoria: a Teologia não é um momento, mas um momento de. A práxis é central 

para todo o desenvolvimento da Teologia latino-americana da Libertação, portanto não se pode 

esperar um método que tenha outro ponto de partida que não seja a práxis, no caso de J. Sobrino 

a práxis do amor, como ele mostra mais sistematicamente, ou a práxis da misericórdia e da 

justiça, como aponta em uma direção mais histórica. Essa unidade brota da incorporação das 

categorias da Filosofia realista de Xavier Zubiri, que chegaram ao autor pela reflexão filosófico-

teológica de I. Ellacuría11. 

J. Sobrino apresenta a reflexão acima, por primeira vez, em uma conferência do 

congresso da associação dos professores de Teologia dos Estados Unidos, em 1988. Sua 

conferência se encontra publicada no livro El principio-misericordia: bajar de la cruz a los 

pueblos crucificados (1992), juntamente com outros artigos de sua autoria que permitem o 

aprofundamento nesse novo modo de se fazer Teologia. 

Porém, ainda há uma pergunta que toca o cerne deste trabalho: J. Sobrino reflete sobre 

a Igreja? Como é de se esperar de todo teólogo, o autor possui reflexão eclesiológica. Entretanto 

ao contrário de sua Cristologia, o discurso sobre a Igreja se encontra disperso em sua obra. 

Ainda que tenha publicado o livro Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar 

teológico de la Eclesiología (1981) e diversos artigos, nos quais o foco é a Igreja, não se pode 

dizer que tenha elaborado uma Eclesiologia sistemática. 

Mesmo assim, é possível identificar categorias eclesiológicas fundamentais para o autor. 

Quando J. Sobrino reflete sobre a Igreja, reflete sobre a Igreja de Jesus, tanto que o momento 

decisivo para seu surgimento é o seguimento de Jesus de Nazaré. Não se trata de mera repetição 

dos atos de Jesus Cristo, mas de seguir, na história, seus passos. Aquelas e aqueles que estão 

dispostos a segui-lo prolongam o anúncio do Reino de Deus, cujos destinatários privilegiados 

são os pobres. Esse seguimento não possui só uma dimensão mística, mas também uma 

dimensão histórica e, por que não, política. O compromisso com Jesus implica compromisso 

 
11 AQUINO JÚNIOR, F. A teologia como “intellectus amoris”. A propósito da crítica de Clodovis Boff a Jon 
Sobrino. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, n. 274, p. 388-415, abr. 2009, p. 409. 



28 

 

com o Reino e com a libertação de seus destinatários principais12; trata-se de um compromisso 

com o Deus da vida que quer a vida do pobre13. 

Como é de se esperar, as mulheres e os homens que se comprometem com o Deus da 

vida, assim como Jesus, devem estar dispostos a enfrentar a crueldade dos ídolos da morte. O 

autor, em alguns de seus artigos, mas, especialmente, no livro Jesucristo liberador, lectura 

histórico-teológica de Jesús de Nazaret elabora o tema do culto aos ídolos da morte que 

condenam os pobres e aquelas e aqueles comprometidos com sua libertação à morte (a 

idolatria). Portanto, ao se refletir sobre o seguimento de Jesus de Nazaré como categoria 

eclesiológica, não é de se surpreender o encontro com uma reflexão sobre o martírio e sua 

importância para a Igreja14. 

A categoria eclesiológica central para o autor é aquela partilhada com I. Ellacuría: a 

Igreja dos pobres. A importância dessa categoria está no fato de que a Igreja dos pobres 

historiciza a categoria bíblica Povo de Deus15 – não se pode deixar de mencionar que esta 

categoria é central para toda a elaboração eclesiológica do Concílio Vaticano II. Existe o risco 

de entender Igreja dos pobres somente como uma noção sociológica que responderia a 

adversidades geográficas. Tanto I. Ellacuría como J. Sobrino se esforçaram para mostrar que 

essa aproximação à Igreja é a compreensão da verdadeira Igreja, logo, dos pobres, não seria 

somente um complemento social e político para o discurso eclesiológico, mas substância 

teológica a partir da qual é possível pensar e elaborar um discurso sobre a Igreja. 

A razão principal para a afirmação acima está no fato de que o Reino de Deus é destinado 

aos pobres, e a Igreja não se entende fora desse anúncio, levado a cabo por Jesus de Nazaré16. 

Logo, pensar uma realização de Igreja que deixe de lado os pobres é abandonar o anúncio do 

Reino e, portanto, se afastar de Jesus. Essa Igreja dos pobres é sacramento universal da 

salvação, mas também Sacramento histórico da salvação. Como insiste claramente a 

Conferência de Medellín, não é possível separar salvação escatológica de libertação histórica; 

não há dois planos para o acontecer salvífico: na história já há salvação, que é chamada pela 

Conferência de Medellín de libertação (Justiça, n. 02). 

 
12 Em escritos teológicos recentes, no lugar de destinatários, teólogas e teólogos têm optado pela palavra 
interlocutores uma vez que no anúncio do Reino de Deus o ser humano não é mero receptor passivo. Neste 
trabalho, porém, opta-se pela palavra destinatário, não por não concordar com a reflexão anterior, mas pelo simples 
fato de manter a expressão que J. Sobrino usa em seus livros e artigos. 
13 SOBRINO, 1993, p. 117-120. 
14 SOBRINO, 1993, p. 334-339. 
15 ELLACURÍA, I. La Iglesia de los pobres, sacramento histórico de liberación. In: ELLACURÍA, I. SOBRINO, 
J. Mysterium Liberationis: conceptos fundamentales de teología. Madrid: Ed. Trotta, 1990a, Tomo II, p. 127-152. 
16 SOBRINO, 1993, p. 106-110. 
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Melhor expressão do discurso sobre a Igreja dos pobres está na formulação tardia de J. 

Sobrino, extra pauperes nulla salus. Trata-se de uma paráfrase da clássica afirmação da 

Patrística, extra ecclesiam nulla salus. Assim como esta formulação trouxe diversas 

dificuldades para a Teologia, aquela implica uma série de dificuldades ainda maiores que devem 

ser solucionadas. Possivelmente, a mais complexa relaciona-se diretamente com a interpretação 

da frase dos Padres da Igreja: a afirmação de Orígenes e Cipriano indica que a Igreja é 

necessária para a salvação; J. Sobrino aponta para a necessidade dos pobres para a salvação. 

Essa conclusão procede? É o que se intentará verificar mais adiante, a partir da exposição do 

terceiro capítulo do livro Fuera de los pobres no hay salvación: pequeños ensayos utópico-

proféticos (2007)17. 

Muito associada à categoria Igreja dos pobres está a categoria povo crucificado que J. 

Sobrino também compartilha com I. Ellacuría. Não se deve esquecer de que é uma imagem, 

inclusive corroborada pela metáfora veterotestamentária do Servo sofredor. Todavia, o 

elemento central destacado é a salvação que é oferecida ao mundo pelo povo crucificado: assim 

como Jesus crucificado é causa de salvação universal, o povo crucificado é causa de salvação 

histórica. Isso implica afirmar que a Igreja, entendida a partir da cruz dos pobres e miseráveis, 

oferece luz e salvação ao mundo18. 

A última categoria eclesiológica de J. Sobrino a ser abordada neste trabalho é a Igreja 

da misericórdia, ou mais precisamente a aplicação a Igreja a partir do princípio-misericórdia19. 

Como é a Igreja que possui na misericórdia sua re-ação primária (o primeiro), mas que a 

mantém coerentemente em toda sua ação (o último)? É possível pensar uma Igreja assim? É 

possível entender a institucionalização da Igreja a partir do princípio-misericórdia? Como 

seriam os ministérios em uma Igreja assim? 

O que segue é a apresentação do pensamento do autor da Teologia latino-americana da 

Libertação, assumindo, contudo, um viés muito claro: para J. Sobrino, misericórdia não é só 

conteúdo, é método. Sua Cristologia tem como princípio o princípio-misericórdia; ora, é 

possível a partir desse princípio elaborar um discurso eclesiológico? 

Talvez a formulação “Igreja dos pobres, Sacramento histórico da salvação” cause 

impacto e suscite fortes questionamentos. Porém, o mesmo impacto e os mesmos 

questionamentos se dão com a formulação “Igreja, Sacramento histórico da misericórdia”? As 

 
17 As citações deste trabalho seguem as páginas da tradução ao português publicada em 2008. 
18 SOBRINO, J. Os povos crucificados, atual servo sofredor de Javé. À memória de Ignacio Ellacuría. Concilium, 
Petrópolis, n. 232, p. 845-855, jun. 1990b. 
19 SOBRINO, 1990c, p. 665-678. 
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preconcepções de misericórdia, especialmente entendida como sentimento religioso, suscitam 

pouco interesse pelo tema. Não se pode esquecer, contudo, que a misericórdia é critério do juízo 

escatológico, como aparece em Mt 25. A misericórdia pode ser entendida como ser da Igreja 

no mundo ou deve estar circunscrita somente no âmbito das obras de misericórdia? A resposta 

não é simples, mas o estudo da Teologia de J. Sobrino a iluminará ricamente. 

 

1.2 Cristologia da libertação 

 

Afirmar que somente um fator influenciou o início da produção teológica própria da 

América Latina seria temerário. Contudo, entre os diversos fatores, a Conferência de Medellín 

(1968) é decisiva. Por outro lado, como aponta Mário de França Miranda, o texto conclusivo 

não traz uma reflexão teológica explícita; ao contrário das conferências gerais que se seguiram, 

os bispos reunidos em Medellín não se ocuparam com a elaboração de reflexão que embasasse 

suas propostas. A razão dessa ausência é clara: não se pode separar a conferência do Concílio 

Vaticano II; os mesmos bispos que se reuniram na Colômbia em 1968 estiveram reunidos na 

aula conciliar de 1962 a 196520. 

Não obstante, não basta afirmar que Medellín foi a implementação do Concílio na 

América Latina. A Conferência de Medellín é um acontecimento ímpar para uma Igreja 

continental porque trouxe a novidade do Concílio para sua realidade mais desafiadora: a 

desigualdade social e econômica. Não se tratava, portanto, só de reler os documentos do 

Vaticano II em um determinado território (ubi), era a releitura desses documentos em um 

ambiente injusto (quid). 

O grande tema teológico de Medellín é a Soteriologia: é possível falar de salvação em 

meio a tantos sinais de condenação? Como falar de um Deus salvador em meio a uma história 

repleta de tragédias? O primeiro desafio foi a superação da separação entre a natureza e a graça 

para se chegar à salvação total do ser humano, isto é, também a salvação de sua história. O 

segundo desafio exigido, uma consequência óbvia, foi o aprofundamento da compreensão da 

história humana não só como cenário da salvação, mas como elemento que a integra e a 

comprova21. 

 
20 FRANÇA MIRANDA, M. A teologia de Medellín. In: SOUZA, N.; SBARDELOTTI, E. Medellín – memória, 
profetismo e esperança na América Latina. Petrópolis: Ed. Vozes, 2018, p. 41. 
21 FRANÇA MIRANDA, 2018, p. 43. 
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O texto conclusivo da conferência, ao unir natureza e graça e integrar a história humana 

dentro da Soteriologia, deu um passo teológico fundamental e reformulou a salvação de Jesus 

como libertação: 

 

[A salvação consiste em] libertar todos os homens de todas as escravidões a que o 
pecado os sujeita: a fome, a miséria, a opressão e a ignorância, numa palavra a 
injustiça que tem sua origem no egoísmo humano (Jo 8,32-34). (Justiça, n. 02) 

 

Entendendo assim a salvação, isto é, como realidade que já se manifesta na história, uma 

categoria fundamental emerge para a Igreja e a Teologia latino-americanas: a práxis. À base 

dessa práxis é clara a afirmação de contemplar e pensar a realidade humana em sua totalidade: 

cultura, sociedade, política e vida profissional. A aproximação a essa realidade humana total se 

realiza graças a Jesus Cristo. 

Sua missão consistiu em libertar o ser humano do pecado e das consequências sociais 

desse pecado, especialmente a injustiça. Somente mediante a verdadeira conversão a Jesus e 

seu seguimento será possível superar as desigualdades e chegar à justiça e à paz. A existência 

histórica de Jesus mostra que o amor intratrinitário de Deus alcançou toda a Criação, 

especialmente o ser humano (GS 22). É possível, portanto, falar da soberania de Deus sobre 

tudo o que é criado, isto é, falar de seu Reino que irrompe na história. 

Jesus Cristo constitui o ser humano em sua totalidade e verdade, logo, onde o 

autenticamente humano se desenvolve, ali também se faz presente o que é de Cristo; sua vida 

se torna norma ética para todo ser humano. Assim como Deus se comunica salvificamente ao 

ser humano em Jesus, o humano se torna caminho para encontrar o divino22. 

Finalmente é preciso destacar que ao refletir sobre Jesus, Medellín se torna profética: 

em um subcontinente flagelado pela desigualdade, a afirmação de que o Filho de Deus não só 

amou os pobres, mas “sendo rico se fez pobre, viveu na pobreza, centralizando sua missão no 

anúncio da libertação aos pobres e fundou sua Igreja como sinal dessa pobreza entre os homens” 

(Pobreza da Igreja, n. 06) converte-se em forte provocação para uma resposta correta aos sinais 

dos tempos. 

A conferência afirma com vigor a presença de Jesus Cristo nos pobres: onde se peca, se 

exclui e se oprime o pobre, “rejeita-se o dom da paz do Senhor; mais ainda se rejeita o próprio 

Senhor” (Paz, n. 14). São trabalhadas três noções de pobreza: a privação de bens para a vida, a 

pobreza espiritual e o compromisso assumido livremente por amor aos excluídos23. Todas as 

 
22 FRANÇA MIRANDA, 2018, p. 46-47. 
23 FRANÇA MIRANDA, 2018, p. 49. 
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mulheres e todos os homens e são chamados a viver a pobreza, assim como Jesus a viveu, como 

sinal de solidariedade com os pobres. Dentro dessa tradição eclesial latino-americana se 

encontra a Cristologia de J. Sobrino. 

 

1.2.1 Apresentação da Cristologia de Jon Sobrino 

 

Os avanços no conhecimento da Sagrada Escritura e a redescoberta da centralidade do 

anúncio do Reino de Deus por Jesus alavancaram a reflexão cristológica contemporânea, como 

se vê na obra de Rudolf Bultmann, Wolfhart Pannenberg, J. Moltmann, W. Kasper, entre outros. 

O último fator, contudo, encontrou na Teologia latino-americana da Libertação especial eco e 

se tornou o núcleo central da reflexão cristológica24. 

A razão para isso é evidente: a vida, o ministério e a morte de Jesus Nazaré são marcados 

pela proximidade do Reino (Mc 1,15). Não só os teólogos latino-americanos, mas o próprio 

magistério eclesial do subcontinente, principalmente em Medellín e Puebla, apresentou uma 

nova imagem de Jesus a partir do anúncio do Reino25. Isso se deve ao fato de que a iminência 

do Reino de Deus é mensagem salvífica e libertadora para as maiorias populares que vivem sob 

o jugo da opressão e da injustiça. 

O que os teólogos latino-americanos da Libertação evitaram desde o princípio de sua 

reflexão é a teo-logização a-histórica da vida de Jesus. O círculo hermenêutico historizar para 

teologizar e teologizar para historizar se converteu em linha mestra para a reflexão desses 

autores26. Entretanto, a Cristologia latino-americana pressupõe um passo metodológico prévio 

e fundamental para sua elaboração: o retorno à práxis de Jesus de Nazaré27. Retornar a essa 

práxis permite estabelecer a relação entre o próprio Jesus (mediador) e o anúncio do Reino de 

Deus (mediação), relação entre o anúncio do Reino e seus destinatários, os pobres (lugar social 

e teológico primordial da Cristologia), e a relação entre os pobres e a Igreja (continuadora da 

missão histórica de Jesus no mundo)28. 

 

 
24 SOBRINO, 1993, p. 148-177. 
25 SOBRINO, 1982, p. 18-21. 
26 SOBRINO, 1993, p. 92. 
27 SOBRINO, 1982, p. 29-35. 
28 Jorge Costadoat publicou, em 2016, um breve artigo sobre o “lugar teológico” em Jon Sobrino. Tendo como 
ponto de partida a convicção de que Deus continua se revelando na história, sobretudo pela proximidade de seu 
Reino, o teólogo chileno aborda a problemática entre sobre o método teológico de J. Sobrino e o recurso 
hermenêutico dos loci theologici o que permite aprofundar na compreensão da Revelação a partir do seguimento 
de Jesus. COSTADOAT, J. El lugar teológico en Jon Sobrino. Theologica Xaveriana, v. 66, n. 181, pp. 23-49, 
ene./ jun. 2016. 
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1.2.1.1 O retorno a Jesus de Nazaré e o anúncio do Reino 

 

A principal motivação da Cristologia latino-americana para retornar ao Jesus histórico 

é sua práxis, na qual se revela, salvífica e escandalosamente, o mistério de Deus e do ser 

humano, “cuja máxima expressão é o próprio Cristo”29. J. Sobrino mostra que a aproximação 

ao Jesus histórico possui uma clara conotação evangélica, que evita toda forma de reducionismo 

do próprio Jesus. 

Em seu retorno a Jesus de Nazaré, o autor constata que sua relação com o Reino de Deus 

(ulterioridade) acontece em um lugar específico: no meio dos pobres, onde ele responde à 

vontade do Deus do Reino. Jesus se encontrou com um escândalo: as vítimas da injustiça e do 

pecado histórico; são as vítimas do anti-Reino presente na história que as condena à miséria e 

à morte lenta30. 

A proximidade do Reino de Deus anunciada por Jesus, todavia, não é simplesmente 

eliminação do escândalo causado pelo anti-Reino, mas de um escândalo ainda maior. Por um 

lado, o Reino anunciado é libertador, isto é, aponta para a salvação dentro da história (não só 

escatológica); por outro, esse, sim, o escândalo maior, o Deus do Reino anunciado por Jesus é 

o Deus da vida, o Deus que é pura misericórdia e bondade. 

Jesus revela a predileção de Deus pelos pobres, o que se converte em esperança para a 

história humana mergulhada nos horrores da injustiça e da opressão; o anúncio se torna utopia 

que orienta o rumo da história. Ao desmascarar o pecado histórico, ele entra em conflito com 

os poderosos de seu tempo31. 

As expectativas de seu povo são recolhidas em sua práxis, porém em uma perspectiva 

única e decisiva: o serviço ao Reino; inclusive, sua vida pode ser definida como serviço ao 

Reino. A tradição veterotestamentária apresenta o Reino de Deus como o poder do Senhor Deus 

de Israel de intervir na história do povo; trata-se de um movimento descendente de Deus. 

Nessa descida de Deus para o encontro com seu povo, especialmente para o encontro 

dos mais pobres, se manifesta a justiça e o amor eficaz de Deus. O Reino de Deus também é 

entendido como a implantação do direito dos pobres, que compreende a reconciliação da 

humanidade pecadora com Deus, mas também a reconciliação dos seres humanos entre si e, 

portanto, a superação de toda miséria histórica32. 

 
29 SOBRINO, 1982, p. 25. 
30 BERNARDES, M. A misericórdia no documento conclusivo de Medellín (1968). Annales FAJE, Belo 
Horizonte, v. 5, n. 5, p. 115-125, 2018a, p. 234. 
31 SOBRINO, 1982, p. 31. 
32 SOBRINO, 1982, p. 137-143. 
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A irrupção do Reino de Deus é puro dom para os pobres. Quem são esses pobres? Os 

pecadores, os publicanos e as prostitutas (Mc 2,6 e par.); os pequenos e pequeninos (Mt 

25,40.45); aqueles que exercem funções desprezadas (Lc 18,11 e par.). São as pessoas 

difamadas, que não possuem nenhuma reputação social e estima religiosa; os pobres para Jesus 

são aqueles que sofrem uma opressão real e perderam toda perspectiva de salvação. 

Essa gratuidade suscita a conversão do coração humano, não por imposição, mas por 

sua oferta libérrima. Não existe outra possibilidade de resposta à chegada do Reino que o amor 

em toda a sua gratuidade, o que inclui que toda justiça se cumpra e que a vida mínima seja 

assegurada para o pobre33. A notícia de vida mínima trazida pela iminência do Reino de Deus 

se converte em Boa-notícia para aqueles que só podem colocar sua esperança na gratuidade, já 

que vivem sob dominação34. 

O autor conclui sua reflexão sobre o retorno a Jesus de Nazaré e o anúncio do Reino de 

Deus mostrando a parcialidade de Deus, que se solidariza com os pobres. A práxis de Jesus se 

realiza a partir dessa parcialidade: ele crê na chegada de um Reino bom e libertador, ele crê em 

um Deus capaz de sobrepor o abismo aberto pelo pecado e a injustiça35. 

Poder-se-ia chegar à afirmação de que o amor parcial de Deus, assim como é entendido 

pela Cristologia latino-americana, contrariaria a vontade salvífica universal de Deus. Mas já é 

possível encontrar na Teologia dos Padres da Igreja a afirmação voluntate tamen inquali que 

ressalta a universalidade de vontade salvífica de Deus porque se realiza concretamente nos 

pobres36. 

 

1.2.1.2 O Deus de Jesus de Nazaré: mistério insondável e abbá 

 

J. Sobrino se pergunta quem é Deus para Jesus, o que é último para ele. Evidentemente, 

ele não é último para si mesmo; tampouco é possível afirmar que o último para Jesus seja 

simplesmente Deus. O último para ele é o Reino entendido como relação concreta de Deus com 

a história37. Supera-se, portanto, a linguagem genérica sobre a salvação, mas também é mister 

superar a linguagem genérica sobre Deus. 

Na vida de Jesus, não é possível identificar uma doutrina sobre Deus, porém mediante 

sua práxis pode-se afirmar que seu Deus é o Deus da vida, o Deus que dá a vida para toda a 

 
33 SOBRINO, 1993, p. 117-120. 
34 SOBRINO, 1993, p. 106-110. 
35 SOBRINO, 1993, p. 105-106. 
36 SOBRINO, 1993, p. 110. 
37 SOBRINO, 1982, p. 133. 
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criação (transcendência), mas também aos pequeninos e pobres (proximidade histórica), ele é 

o Deus bom e misericordioso38. 

Essa é a noção fundamental de Deus para Jesus, o que leva à formulação do mistério no 

sentido mais estrito. Ainda que se aproxime e dê a vida aos pobres, Deus permanece sendo o 

mistério insondável, até para o próprio Jesus, como sua oração revela (Lc 22,42). O sentido de 

sua vida é total disponibilidade para esse mistério; Jesus está para realizar a vontade do Deus 

mistério, por mais obscura que possa ser39. 

Essa disponibilidade se manifesta no compromisso contra o anti-Reino e os ídolos 

presentes na história. A estrutura do anúncio do Reino não deve ser entendida simplesmente em 

uma relação dialética com esse anti-Reino, mas em uma relação duélica40. Jesus desmascara os 

ídolos através de sua práxis em favor da vida dos pobres, que pode ser entendida como práxis 

bondosa pelos milagres (Mt 9,18-26 e par.), pela expulsão dos demônios (Mc 1,23-28) e pela 

acolhida dos pecadores (Mt 9,9-13 e par.; Jo 8,3-11). 

A mediação do amor histórico – a mediação de Nazaré – é necessária para que Jesus 

chegue ao discernimento pleno de quem é Deus. O mistério do amor se converte em serviço e 

doação de vida, em Jesus de Nazaré; converte-se em superação de toda forma de injustiça e 

opressão. A fidelidade histórica de Jesus aos seres humanos é fidelidade ao mistério de Deus: 

 

Esse serviço histórico aos demais aparece ao longo de todos os evangelhos e está 
resumido na frase “passou fazendo o bem”. Ou na celebrada frase de Dietrich 
Bonhoeffer: Jesus é “o homem para os demais”41. 

 

O autor mostra que a forma correspondente desse mistério último de Deus é a filiação: 

o Deus da vida e que dá a vida é o Pai de Jesus. A fidelidade histórica de Jesus ao mistério de 

Deus parte de seu convencimento de que Deus é bom. Se é bom, é digno de confiança. À 

fidelidade total ao mistério de Deus corresponde a confiança plena no Pai que é bom. A 

bondade, especialmente como ela foi vivida e anunciada por Jesus Cristo, torna-se escândalo 

para seus ouvintes, sobretudo para seus opositores, que estabeleciam uma relação de 

contraposição entre Deus e a humanidade: Deus não tem ciúmes dos seres humanos, ao 

contrário, os seres humanos são o mais importante para ele. 

 
38 SOBRINO, 1993, p. 179-183. 
39 SOBRINO, 1993, p. 187. 
40 SOBRINO, 1993, p. 234; BERNARDES, M. A nova “idolatria” católica. Pensar – Revista eletrônica da FAJE, 
Belo Horizonte, v. 09, n. 02, p. 219-237, jul./ dez. 2018b. 
41 SOBRINO, 1982, p. 200-201. 
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Isso pode ser visto na práxis de Jesus de Nazaré que passou pela vida fazendo o bem 

(At 10,38). Ele se converte no protossacramento do Deus bom, que sempre esteve a favor dos 

seres humanos. Essa práxis também é escandalosa porque impõe que os seguidores de Jesus 

Cristo vivam a radicalidade da bondade de Deus em suas vidas: não basta afirmar que Deus é 

bom, é preciso ser bom como ele é42. 

O amor de Deus pode ser definido como aquele que quer o bem do outro e só por causa 

do outro; não havendo outras motivações, trata-se de pura gratuidade. Em sua confiança plena 

em Deus, Jesus o chama de abbá: uma expressão cheia de carinho e familiaridade43 que se 

aproxima de expressões referidas à ternura de Deus no Antigo Testamento (Is 49,15). Mesmo 

que o Deus bom exija conversão, especialmente o abandono de uma imagem equivocada da 

divindade, ele não se impõe como autoritário e opressor. Portanto não corresponde ao ser 

humano se relacionar com ele mediante uma submissão servil; o ser humano, em Jesus, 

relaciona-se com Deus por liberdade e convicção, ou dito em uma só palavra, relaciona-se 

mediante a obediência filial44. 

Jesus, ao preservar o mistério insondável de Deus, permite que Deus continue sendo 

Deus. Jesus, ao revelar a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, permite ao ser humano 

continuar sendo humano. Nessa tensão entre total disponibilidade ao mistério e confiança plena 

na bondade, se relaciona Jesus com Deus. Sua experiência teologal supera toda e qualquer pré-

compreensão da divindade: Deus é assim, mistério insondável e abbá. 

 

1.2.1.3 A morte de Jesus de Nazaré 

 

O momento culminante da revelação do Reino de Deus e do Deus do Reino é a Páscoa 

de Jesus. Não são poucas as referências na história da Teologia, sobretudo na Teologia 

ocidental, às respostas da pergunta para que Jesus morreu? (razão teológica). Mas é mister 

também se perguntar, por que mataram Jesus? (razão histórica). Como entender uma morte tão 

cruel, como foi a de Jesus, dentro da fé em um Deus bom?45 

A resposta espontânea seria afirmar que a cruz de Jesus foi boa para a humanidade 

porque a libertou do pecado. Contudo, essa resposta traz consigo um grave risco: transformar a 

salvação do pecado em uma realidade a-histórica. É uma formulação totalizante que consegue 

 
42 SOBRINO, 1993, p. 187-189. 
43 SOBRINO, 1993, p. 187. 
44 SOBRINO, 1993, p. 189-192. 
45 SOBRINO, 1993, p. 253. 
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englobar com uma só categoria a ampla realidade do ser humano. Mas, justamente por ser 

totalizante, pode deixar de fora as salvações da opressão externa e interna, espiritual e material, 

pessoal e social levadas a cabo por Jesus de Nazaré no anúncio do Reino de Deus. 

Também é necessário fazer uma distinção: não há dúvidas que Deus quer salvar a 

humanidade e que Jesus é o mediador dessa salvação; mas é a cruz que se torna mediação 

concreta dessa salvação, mediação para a remissão dos pecados. Ao afirmar que na cruz há 

salvação, o cristão está se movendo no nível da fé; ao mostrar como a salvação se dá na cruz, 

está se movendo no nível teológico46. 

Os autores do Novo Testamento se moveram sobre esse último nível em seus textos e 

lançaram mão de modelos teóricos veterotestamentários para se referirem ao como da salvação 

na cruz. Nenhuma delas esgota o escândalo e o mistério da cruz, mas permitem uma 

aproximação. 

A primeira delas é categoria sacrifício (1Cor 5,7), uma instituição religiosa presente não 

só no Antigo Testamento, mas nas diversas religiões para superar a infinita distância que separa 

a criatura do Criador. Não se trata somente de uma distância quantitativa, é também qualitativa 

devido ao pecado da criatura; o resultado do sacrifício, quando aceito, é a comunhão. Ainda 

que tenha usado com cautela, a Carta aos Hebreus afirma que o sacrifício de Jesus é um 

sacrifício que supera todos os demais (Hb 10) e o que mais interessa é o fato de que no sacrifício 

da cruz há salvação47. 

Outro modelo teórico usado pelos autores do Novo Testamento é a nova aliança selada 

na cruz por Jesus. Assim como o fizeram com o modelo sacrifício, os autores insistem que se 

trata de uma aliança que supera a antiga e, por isso mesmo, é uma nova e eterna aliança que 

inclui a dimensão sacrifical, mas também abrange novos elementos como a nova forma de vida 

(Jr 31,31). Em resumo, é fé em plenitude, firme esperança e caridade nas boas obras48. 

Eles também recorreram à figura do Servo sofredor do profeta Isaías, especialmente em 

seu quarto e último canto (Is 52,13-53,12). O que se destaca de forma privilegiada é o fato de 

um inocente ter carregado os pecados de muitos. Entretanto, a compreensão correta da figura 

do Servo sofredor se deve à certeza de que o Senhor Deus de Israel ressuscitará aquele que 

morre injustamente por causa do pecado de muitos, ideia também presente nos livros dos 

 
46 SOBRINO, 1993, p. 285. 
47 SOBRINO, 1993, p. 286-287. 
48 SOBRINO, 1993, p. 287-288. 
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Macabeus (2Mc 7,23).  A figura recebe destaque no Novo Testamento porque Jesus é inocente 

e carrega sobre si pecados que outros deveriam carregar49. 

Embora muito ricos, os modelos teóricos não são capazes de responder totalmente à 

segunda pergunta feita: por que mataram Jesus? As disputas entre Jesus e seus adversários – 

os fariseus, os mestres da lei e os sacerdotes do Templo – não eram mera contenda casuística; 

tratava-se da revelação da parcialidade de Deus que sai à defesa dos mais pobres e se solidariza 

com eles. Essa parcialidade mostrada por Jesus foi verdadeiramente a causa de condenação à 

morte: ele foi um blasfemo, não só porque chama a Deus de seu pai, mas porque sai em defesa 

dos mais pobres. 

Jesus morreu como um pecador e entre os pecadores. Ele foi vítima da injustiça histórica 

de seu tempo. Sua entrega na cruz, porém, não é somente a revelação da maior injustiça, é a 

revelação do amor maior capaz de se esquecer de si mesmo e se doar. Na morte violenta de 

Jesus é possível encontrar-se com o Reino que está próximo em sua dinâmica de justiça, mas 

sobretudo em sua dinâmica de amor. O mais decisivo para Jesus é a realização plena da vontade 

de Deus para com os mais pobres, vontade de amor e misericórdia (a chegada do Reino). 

Jesus dá sua vida para a salvação, para a libertação dos pobres, para o resgate da 

dignidade daqueles que eram tratados como indignos e desprezados. A mediação de Nazaré se 

converte em mediação da cruz porque é entrega de vida a Deus e por aqueles que são os seus 

preferidos. A morte de Jesus de Nazaré é libertadora porque desmascara os falsos ídolos, que 

condenam à morte50. 

Sua morte na cruz permite a reformulação da transcendência de Deus: o Deus semper 

maior (afirmação típica da linguagem religiosa) se converte no Deus minor, isto é, possibilidade 

ativa para que Deus seja radicalmente distinto de si mesmo, isto é, que Deus se revele como 

escândalo para o ser humano, que ele também esteja presente em mediações históricas. Deus se 

manifesta no pequeno, no sofrimento, na negatividade. 

A reformulação da transcendência divina assegura a simultaneidade do sempre mais 

com o sempre menos que acontece na cruz. Porém, não se deve desvincular, como já foi 

explicitado, a cruz de Jesus com o anúncio do Reino: o sempre mais se faz sempre menos dentro 

da dinâmica do amor que se oferece pelos pobres. 

Por outro lado, a transcendência divina deve ser repensada a partir do fracasso histórico 

assumido na cruz: nela, já não existe imagem e nem palavra, não existe passado, nem presente, 

nem futuro. É um escândalo! Porém, subtrair esse escândalo é retirar força salvadora e 

 
49 SOBRINO, 1993, p. 288-289. 
50 SOBRINO, 1982, p. 158-164. 
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libertadora da cruz51. Ao mesmo tempo, entender a Páscoa fora da práxis histórica de Jesus de 

Nazaré traz consigo o risco de abandonar a mediação, isto é, o Reino de Deus, e ficar somente 

com o mediador depois da ressurreição, que a converte num acontecimento isolado em total 

descontinuidade com a vida e a morte de Jesus de Nazaré. 

Nessa perspectiva, a ressurreição de Jesus também é escandalosa porque não revela 

somente o Senhor, mas o Senhor da história: aquele que foi capaz de vencer os horrores 

históricos dentro da própria história, sendo totalmente disponível para a realização do plano de 

Deus. 

 

1.2.1.4 A ressurreição de Jesus 

 

O mandato missionário do Ressuscitado (Mt 28,18-20) tornou-se a linha mestra de toda 

práxis de seus discípulos e esse tenha sido, talvez, o traço mais marcante do Cristianismo: uma 

fé missionária por excelência. Contudo, para uma aproximação adequada à ressurreição é 

preciso estabelecer e manter a tensão histórica entre Cristo da fé (Ressuscitado) e o Jesus 

histórico. 

Aquele, que foi crucificado e morto, foi ressuscitado. Seria, portanto, inverossímil 

pensar que, depois da ressurreição, outra imagem de Deus emergisse; seria improvável pensar 

que o Deus libertador da vida de Jesus de Nazaré se converta em um deus opressor depois de 

sua ressurreição. Para refletir sobre a ressurreição, na perspectiva da orto-práxis – não só da 

orto-doxia –, J. Sobrino apresenta três problemas: o problema hermenêutico, o problema 

histórico e o problema teológico da ressurreição de Jesus de Nazaré. 

Trata-se de um acontecimento sem precedentes: é um evento escatológico que aconteceu 

na história (problema hermenêutico). Mesmo que seja um evento supra histórico, a ressurreição 

afeta definitivamente a história52: o que ocorreu com Jesus despertou a esperança em seus 

discípulos; não há somente um cumprimento de expectativas humanas, mas o escatológico, o 

definitivo se manifestou na história. 

Deve-se mencionar que para a elaboração do discurso sobre a ressurreição, os autores 

do Novo Testamento recorreram a categorias veterotestamentárias. A mais imediata delas é a 

ressurreição dos mortos presente em alguns textos como Is 26,19 e Dn 12,2. Entretanto, essa 

ressurreição dos mortos expressa o que ocorreu com Jesus de Nazaré? Outra categoria usada 

 
51 SOBRINO, 1993, p. 314-316. 
52 SOBRINO, 1999, p. 35. 
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nos escritos neotestamentários é a exaltação (Is 52,13s), mas como a ressurreição dos mortos 

apresenta vantagens e limitações. 

A ressurreição dos mortos permite estabelecer a relação entre o Crucificado e o 

Ressuscitado: ele é o mesmo. Porém, se a categoria for usada somente na perspectiva de um 

adormecido que desperta, ela se torna insuficiente. A exaltação, por outro lado, tem a vantagem 

de expressar o fato de que Deus, ao ressuscitar Jesus, transforma toda a realidade, mas existe o 

risco de se perder a identidade entre o Ressuscitado e o Crucificado53. Assim como com a morte 

de cruz, nenhuma categoria expressará exatamente o que ocorreu com Jesus de Nazaré. 

Por isso, é preciso procurar uma via complementária à linguagem: a via da práxis, 

concretamente a práxis da esperança, tem se mostrado mais exata para a aproximação da 

ressurreição de Jesus. A história se mostra para o ser humano como promessa e Deus, como o 

Deus do futuro. O futuro é modo de ser de Deus e a esperança na realização da promessa; trata-

se de uma dimensão transcendental do ser humano, como apresentada por E. Bloch. A 

ressurreição de Jesus se entende, dentro dessa perspectiva, como antecipação de futuro, como 

final totalizante e positivo da história, segundo a Teologia de W. Pannenberg54. 

Entretanto, W. Pannenberg não considera a negatividade da história, falta concretizar a 

esperança dentro de uma história marcada pela injustiça, pelo pecado e pela morte do inocente. 

Esse passo é dado por J. Moltmann55: o Deus crucificado é o Deus que abre às vítimas da 

injustiça histórica a esperança56. A ressurreição de Jesus não é esperança para o ser humano em 

geral, é esperança para as vítimas. A Teologia latino-americana da Libertação releu os textos 

sobre a ressurreição de Jesus do Novo Testamento e chegou à mesma conclusão de J. 

Moltmann: não é possível pensar em uma esperança genérica, é preciso falar da esperança das 

vítimas, dos mortos injustiçados. 

A práxis da esperança que brota a partir das vítimas não é só uma tarefa para o futuro, 

é uma exigência presente. O mandato missionário do Ressuscitado, daquele que revela a 

esperança plena no Deus da vida, no Deus que não abandona as vítimas à sua sorte, mas lhes 

devolve a vida, é uma exigência ética e noética para seus discípulos57. 

 
53 SOBRINO, 1999, p. 41-43. 
54 PANNENBERG, W. Fundamentos de Cristología. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1974. 
55 Os principais textos dos autores usados por J. Sobrino são Fundamentos de Cristología (1974) de W. Pannenberg 
e El Dios crucificado (1975) de J. Moltmann. Ainda que W. Pannenberg, seguindo a tradição ilustrada, destaque 
a unidade do acontecimento da ressurreição e sua interpretação, a continuidade da história se dá somente no nível 
da interpretação, não no nível da práxis, como parece ser o caminho optado por J. Moltmann. 
56 SOBRINO, 1999, p. 53-60. 
57 SOBRINO, 1999, p. 72-96. 
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Ao mesmo tempo, essa práxis permite aos povos crucificados não só saber de Deus, mas 

também celebrar a vida na qual se espera. A celebração da vida é momento constitutivo para a 

aproximação da ressurreição de Jesus, porque concretiza a esperança dentro da negatividade da 

história. Com isso, a ressurreição de Jesus de Nazaré passa a ser compreendida como utopia58. 

Sem entrar no extenso debate exegético para precisar o que, de fato, aconteceu com 

Jesus, J. Sobrino destaca a importância dos encontros com o Ressuscitado para os relatos do 

Novo Testamento (problema histórico). O que posteriormente se tornou conhecida como 

experiência pascal, deu-se graças ao encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado. É possível 

identificar uma estrutura básica e comum a esses relatos: Jesus aparece, se dá a conhecer, os 

discípulos superam a incredulidade e Jesus envia-os – o mandato missionário59. 

Trata-se de uma experiência de graça, é dado aos discípulos ver o Ressuscitado (1Cor 

15), ele se deixou ver. O mais importante é o resultado dessas aparições: a fé, que também 

permite o acesso aos relatos desses encontros. Essa fé dos discípulos produziu a mudança da 

vida e da relação dos próprios discípulos com a realidade objetiva: os encontros com o 

Ressuscitado foram experiências da ação escatológica de Deus e lhes permitiram vislumbrar a 

história na perspectiva de um futuro definitivo. 

Os discípulos, ao se encontrarem com a revelação do escatológico na história, 

anunciaram a conversão a uma fé que humaniza e dá sentido à vida. A fé cristã aparece, 

portanto, como fé razoável, não como fruto do delírio coletivo de um grupo60. Por outro lado, 

a visão do Ressuscitado já é salvífica em dupla dimensão: porque aponta para o fim dos tempos, 

para a salvação escatológica que Deus promete a toda a humanidade61, e porque exige já 

caminhar historicamente em sua presença. 

Entretanto, há uma dialética que deve ser preservada: a continuidade e a novidade pré e 

pós-Pascal. A ressurreição não foi um evento maravilhoso acontecido com o corpo de Jesus de 

Nazaré, mas a confirmação definitiva de sua vida histórica e a transformação dela em norma de 

fé para seus discípulos. O seguimento de Jesus é a possibilidade de reviver, historicamente, 

através da fé, sua própria vida62. 

Mas ainda há perguntas a serem respondidas: como a Páscoa de Jesus foi estendida ao 

longo da história? Há eventos históricos análogos à ressurreição? O fato de que as aparições do 

Ressuscitado tenham se dado, sobretudo, no contexto de refeições, fez com que a Igreja 

 
58 SOBRINO, 1999, p. 69-71. 
59 SOBRINO, 1999, p. 109-110. 
60 SOBRINO, 1999, p. 124-127. 
61 SOBRINO, 1999, p. 116-118. 
62 SOBRINO, 1999, p. 122-123. 
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reinterpretasse a Páscoa dentro de uma refeição ritualizada: a Eucaristia63. A Páscoa de Jesus 

de Nazaré se faz presente ao longo da história mediante a celebração eucarística da Igreja (1Cor 

16,2; At 20,7). 

Também é possível falar de eventos análogos à ressurreição de Jesus, isto é, eventos que 

desvelam o escatológico na história: a certeza da presença de Deus junto aos que sofrem64. 

Ainda que a fé da Igreja dependa estritamente da fé daqueles que foram testemunhas do 

Ressuscitado, como afirmará K. Rahner65, o Espírito Santo suscita experiências internas de vida 

e vitória que permitem a aproximação da experiência irrepetível daqueles aos quais Jesus 

ressuscitado se deixou ver. 

Contudo, ainda há uma questão muito importante a ser resolvida: a ressurreição de Jesus 

de Nazaré revela algo de Deus (problema teológico)? É só um evento em continuidade com os 

demais eventos revelatórios de Deus? Para responder a esse problema, é preciso voltar ao 

evento anterior à ressurreição: a cruz de Jesus. Chama a atenção o fato de que na cruz, mais que 

uma ação de Deus, os discípulos se depararam com uma in-ação de Deus. 

O primeiro que se deve afirmar diante disso é que o Deus de Jesus Cristo não é o deus 

da filosofia grega, portanto se ele está quieto diante do sofrimento de seu Filho não é por sua 

apatheia. Deus estava presente na cruz de Jesus, mas chegar a uma formulação exata sobre o 

sofrimento de Deus na cruz é uma tarefa que tem se mostrado muito difícil para a Teologia. 

 

O sofrimento de Deus é, pois, bem “verossímil” se Deus realmente quis revelar sua 
solidariedade para com as vítimas deste mundo. Se desde o princípio do evangelho 
Deus aparece em Jesus como um Deus conosco, se ao longo do evangelho ele vai se 
mostrando como um Deus para nós, na cruz aparece como um Deus à mercê de nós 
e, sobretudo, como um Deus como nós66. 

 

A cruz, portanto, não pode ficar fora na reflexão sobre a revelação de Deus na 

ressurreição; ao contrário, cruz e ressurreição juntas exigirão a reformulação da transcendência 

divina, como insiste J. Sobrino: Deus minor est Deus maior. O Deus que se mostrou in-ativo 

na cruz, se mostra totalmente ativo na ressurreição. Não se trata somente de uma ação de Deus 

 
63 SOBRINO, 1999, p. 118-120. 
64 SOBRINO, 1999, p. 129-151. 
65 Mesmo que o livro La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas pertença ao que pode ser chamado de 
pensamento maduro de J. Sobrino, desencadeado não só pelo despertar dogmático de seus primeiros escritos, mas 
sobretudo pelo despertar da cruel inumanidade de seus escritos mais tardios, não se pode deixar de lado a 
influência de K. Rahner em sua Teologia. Ainda que não tome a via transcendental do teólogo alemão, J. Sobrino 
usa suas categorias em diversos momentos de sua Cristologia, como em sua reflexão sobre a relação entre a 
ressurreição de Jesus e a fé da Igreja. O texto de K. Rahner citado aqui por J. Sobrino é Líneas fundamentales de 
una Cristología sistemática. 
66 SOBRINO, 1993, p. 311. 
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de cima para baixo (deus ex machina), mas de uma ação bondosa de Deus desde baixo: ele 

exalta uma vítima injustamente condenada à morte, seu Filho. 

O mesmo Deus que se mostrou solidário com a vítima crucificada e morta, a chama 

novamente à vida; a vítima vive, agora, segundo a vida do próprio Deus. O poder ressuscitador 

de Deus não é alheio à condição da vítima, à condição de Jesus (Rm 4,25), essa é precisamente 

a afinidade com a vítima (Deus minor), na qual ele revela sua afinidade com o mundo. Contudo, 

Deus permanece um mistério de amor capaz de recriar e salvar a história e mantém, assim, sua 

total alteridade para com o mundo (Deus maior). 

Na ressurreição de Jesus, portanto, Deus se revela como único capaz de gerar esperança 

naqueles que, como seu Filho, são vítimas injustiçadas e sofrem a violência da história. Trata-

se da antecipação do final da história quando “Deus seja tudo em todos” (1Cor 15,28). Graças 

ao anúncio do querigma, a ação histórica de Deus na ressurreição de Jesus, pode-se chegar à 

linguagem direta sobre quem Deus é: a doxologia. J. Sobrino segue o pensamento de W. 

Pannenberg e afirma que a revelação de Deus na ressurreição não modificou somente o fides 

quae, mas modificou definitivamente o fides qua. Pela ressurreição, é possível falar de uma 

entrega do eu finito ao Absoluto, na linha hegeliana, ou na linha cultual, a adoração de Deus67. 

Entretanto, além de ser revelação definitiva de Deus, a ressurreição também inaugura o 

começo da Cristologia, pois o que aconteceu com Jesus de Nazaré fez com que ele mesmo 

também se tornasse objeto da fé. Na Páscoa, os discípulos são chamados a crer não somente no 

anúncio de Jesus, mas nele mesmo (fides quae) e a se entregar a ele (fides qua). Na ressurreição, 

Jesus de Nazaré é constituído Senhor (At 2,36) e, portanto, aparece como Absoluto para seus 

discípulos. Sua exaltação não é um prêmio arbitrário recebido de Deus, mas corresponde à sua 

própria realidade de Filho que já tinha se manifestado em sua vida pré-pascal68. 

A partir da ressurreição, a fé em Jesus se torna central para os discípulos; não creem 

somente no Deus de Jesus Cristo, creem também no próprio Jesus. O Ressuscitado triunfa sobre 

os ídolos da morte e instaura o Reino de Deus na história, mesmo que a manifestação plena 

desse Reino só acontecerá no final. Logo, o Senhor não é somente o portador de Boa-notícia, 

ele mesmo é Boa-notícia para os pobres, para aqueles que sofrem as injustiças da história. 

As testemunhas do Ressuscitado são chamadas a confessar a fé nele mediante sua 

própria vida, o que Paulo e João também expressaram pela observância do amor ao próximo 

(Fl 2,5; Jo 13,15). Elas estão dispostas a entregar sua vida pelo Senhor, se assim lhes for pedido 

(o martírio); essa é a razão primigênia da missão cristã: a entrega a Jesus Ressuscitado, 

 
67 SOBRINO, 1999, p. 153-182. 
68 SOBRINO, 1999, p. 208-209. 
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constituído Senhor dos vivos e dos mortos (1Ts 4,13-18), que transforma a vida dos discípulos 

e os capacita em uma nova práxis a serviço do Reino69. 

 

1.3 O método teológico de Jon Sobrino 

 

Tendo exposto brevemente a Cristologia de J. Sobrino, faz-se necessário o estudo de 

seu método teológico, especialmente sua apresentação da Teologia como intellectus amoris. 

Contudo, é preciso frisar que seu pensamento e de outros autores da Teologia latino-americana 

da Libertação não foram facilmente acolhidos pela autoridade eclesiástica romana que, nas 

décadas de setenta e oitenta do século passado, impôs revisão de publicações, silêncio 

obsequioso e, por que não, condenações70. O documento Notificação sobre as obras do Pe. Jon 

Sobrino, SJ publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé, em 26 de novembro de 2006, 

não gera, portanto, estranheza. 

Ainda que os anos de embate mais acirrado já tivessem passado, a congregação romana 

apresentou sérios questionamentos ao método teológico do autor e aos conteúdos de sua 

reflexão cristológica. O documento foi elaborado a partir do exame das obras Jesucristo 

liberador, lectura histórico-teológica de Jesus de Nazaret (1991) e La fe en Jesucristo, ensayo 

desde las víctimas (1999) e pretendia 

 

[...] oferecer aos fiéis um critério de juízo seguro, fundado na doutrina da Igreja, sobre 
as afirmações dos livros citados ou outras publicações do autor. [...] A Congregação 
não pretende julgar as intenções subjetivas do autor, mas tem o dever de chamar a 
atenção sobre certas proposições que não estão em conformidade com a doutrina da 
Igreja. (n. 01). 

 

As principais indagações apresentadas pelo documento vaticano são: 

1. os pressupostos metodológicos do autor, sobretudo sua afirmação que a Igreja dos 

pobres é o lugar eclesial próprio da Cristologia; não somente um lugar social, mas 

o lugar eclesial primordial do pensamento cristológico (n. 02); 

2. a compreensão reta que o autor tem da divindade de Jesus Cristo; segundo a 

Notificação, J. Sobrino comete grave erro em suas obras ao afirmar que os escritos 

do Novo Testamento não explicitam, mas somente lançam as bases para a 

formulação posterior da divindade de Jesus (n. 04); 

 
69 SOBRINO, 1999, p. 199-203. 
70 SANTAMARÍA, X. A. et. al. Comentario a la “notificación” sobre Jon Sobrino. Cristianisme i justicia. 
Barcelona, n. 148. 2007. Disponível em: https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es148.pdf. 
Acesso em: 16 mar. 2022, p. 42. 
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3. a distinção entre o Filho de Deus e Jesus que brota da leitura dos livros do autor; J. 

Sobrino teria usado da Teologia do homo assumptus, que é incongruente com a fé 

da Igreja (n. 05); as dificuldades no uso da communicatio idiomatum mostram sérias 

limitações na compreensão do autor sobre a unidade da pessoa de Jesus Cristo (n. 

06); 

4. a relação entre Jesus e o Reino de Deus que J. Sobrino apresenta, sobretudo na 

perspectiva da distinção feita por ele entre mediador (Jesus) e mediação (o Reino) 

(n. 07); 

5. o alcance das afirmações do autor em relação à consciência filial e messiânica de 

Jesus, especialmente quando se refere à fé de Jesus a partir de uma interpretação de 

Hb 12,2 que levaria à ideia de que sua consciência de ser o Filho de Deus e o Messias 

não nasce da condição ontológica, mas de um processo que tenha feito (n. 08); 

6. finalmente, a reflexão apresentada por J. Sobrino sobre o valor salvífico que o 

próprio Jesus teria atribuído à sua morte apontando mais ao caráter de exemplum 

que de sacramentum (n 09 e 10). 

Uma análise mais detalhada do documento poderia apresentar mais profundamente os 

questionamentos feitos. Contudo, é suficiente para o propósito deste trabalho mostrar que a 

Cristologia de J. Sobrino foi recebida com dificuldades pela autoridade eclesiástica. Não 

obstante, as reações a favor do autor se multiplicaram nos anos que seguiram a Notificação. 

Vária teólogas e vários teólogos catalães publicaram já em 2007 um extenso texto, no 

qual criticam as verdadeiras razões do documento71. A argumentação do Comentario a la 

“Notificación” sobre Jon Sobrino72 insiste que, mais que discrepâncias, há grandes 

concordâncias entre os pontos questionados e a fé da Igreja; inclusive, como indicam as autoras 

e os autores do Comentario, aquilo que muitas vezes se questiona é, por outro lado, afirmado 

pela congregação romana. Uma análise detalhada do Comentario poderia esclarecer os diversos 

questionamentos e oferecer argumentos para uma rica discussão cristológica, entretanto, como 

já se mencionou, este não é o objetivo deste trabalho. 

Outrossim, seria um equívoco restringir o texto da Notificação somente ao conteúdo 

cristológico das obras de J. Sobrino; são apresentadas também sérias restrições ao método 

 
71 SANTAMARÍA, X. A. et al., 2007, p. 41. 
72 Este trabalho assume, principalmente, as reflexões de teólogas e de teólogos catalães sobre a Notificação. 
Contudo, é preciso mencionar a obra Descer da cruz os pobres: Cristologia da Libertação organizada por José 
María Vigil. Merecem destaque os textos Reflexões sobre a notificação enviada a Jon Sobrino de José Comblin, 
Nas entrelinhas da Notificação. Considerações prévias a uma resposta que precisa ser construída de Afonso 
Maria Ligório Soares e O que está por trás da Notificação sobre Jon Sobrino de Jung Mo Sung. VIGIL, J. M. 
(Org.). Descer da cruz os pobres: Cristologia da Libertação. 1ª ed. Ed. Paulinas: São Paulo, 2007. 
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teológico do autor. A análise de seu método, sim, é objetivo deste trabalho porque a partir dele 

será possível elaborar uma reflexão eclesiológica, sobretudo em vista de estabelecer uma 

relação entre a Igreja e a misericórdia. Parte-se, portanto, para a análise de seu método: a 

determinação do fato maior da Teologia (a irrupção dos pobres), os princípios que regem sua 

reflexão (princípio-realidade e princípio-misericórdia) e a compreensão que ele tem da própria 

Teologia (intellectus amoris). 

 

1.3.1 A novidade da Teologia da Libertação 

 

Qual seria a grande novidade da Teologia latino-americana da Libertação? O próprio J. 

Sobrino afirma que ela não apresenta nenhuma novidade temática em relação às Teologias 

elaboradas especialmente na Europa73. A novidade própria está em seu método teológico, que 

brota da determinação do fato maior para a Teologia latino-americana: o mundo da pobreza74. 

O clamor de milhões de mulheres e homens, crianças, idosas e idosos abandonados à sua própria 

sorte fez com que teólogas e teólogos da América Latina se debruçassem sobre a Revelação e 

elaborassem um discurso mais condizente com a realidade. 

O próprio Magistério Eclesial latino-americano, principalmente em Medellín (1968) e 

Puebla (1979), chama a atenção para a realidade dos pobres. Diante da pobreza das maiorias 

populares da América Latina, como falar de Deus? Como apresentar a salvação nesse Sitz im 

Leben, ou nas palavras do autor, nesse Sitz im Tode75? 

A Teologia latino-americana da Libertação floresceu não só nas faculdades de Teologia, 

mas sobretudo na práxis libertadora das comunidades eclesiais. Os principais esforços das 

teólogas e dos teólogos da Libertação concentraram-se em acentuar o componente histórico da 

salvação (a libertação dos pobres), especialmente mediante a recuperação da Boa-notícia do 

Reino de Deus anunciada por Jesus de Nazaré. O que está em jogo, portanto, não é somente 

uma reflexão teológica, mas um como se faz a reflexão teológica. 

Disso, a importância do desenvolvimento de um método para orientar todo o quefazer 

da Teologia na América Latina. A determinação do fato maior76 a partir do princípio-realidade, 

como J. Sobrino apresenta em seus escritos tardios77, é decisiva. Esse princípio tem clara 

relação com o pensamento de I. Ellacuría, com quem J. Sobrino conviveu e só não partilhou 

 
73 SOBRINO, 1993, p. 70. 
74 SOBRINO, 1994, p. 71. 
75 SOBRINO, 1993, p. 48. 
76 SOBRINO, 1993, p. 51. 
77 SOBRINO, 1999, p. 501. 
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seu destino de mártir, em novembro de 1989, por estar fora de El Salvador, e com a Filosofia 

realista de X. Zubiri. 

Porém, ao fato maior corresponde uma clara re-ação, como é possível verificar nas 

páginas da Escritura e na práxis histórica da libertação. Essa re-ação é o princípio-misericórdia, 

que se converteu em uma espécie de fio condutor de todas as obras do autor. 

 

1.3.2 O primado da realidade: o princípio-realidade 

 

Desde seu início cronológico, a Teologia latino-americana da Libertação assume a 

realidade histórica, principalmente a pobreza massiva, e a eleva a conceito teológico. O 

caminho para essa teo-logização da realidade se dá ora mais – I. Ellacuría e C. Boff –, ora 

menos consciente – Gustavo Gutiérrez, Juan Luís Segundo, Leonardo Boff. Contudo, a 

pergunta que perpassa a elaboração teológica latino-americano é qual âmbito da realidade deve 

ser inteligido pela Teologia78. Além do mais, não se pode deixar de lado a pergunta pelo 

conhecimento da realidade: é possível conhecê-la ou não? 

J. Sobrino é devedor direto de I. Ellacuría quando se refere ao conhecimento da realidade 

e sua elevação a categoria teológica. Sendo assim, é justo examinar a apresentação que o próprio 

I. Ellacuría faz do método da Teologia da Libertação. Em primeiro lugar, é preciso partir da 

afirmação de que o método teológico é inseparável da própria atividade teológica: consiste, 

portanto, no modo concreto como se faz Teologia que, ao mesmo tempo, sempre será feita em 

um modo determinado, isto é, segundo o método teológico; isso é o que I. Ellacuría chama de 

“momento real do método que se usa”79. Porém, não se pode esquecer que o método aparece 

também como “aspecto crítico e operativo, reflexamente considerado”80; não se trata de outro 

método que venha a problematizar e explicar as bases do quefazer teológico; é o mesmo método 

teológico, considerado, porém, criticamente. São momentos complementares e distintos do 

pensamento teológico, o real e o crítico. 

Problematizar a Teologia da Libertação significa considerar criticamente seu método, 

isto é, explicar e fundamentar sua orientação e estrutura fundamental, seus elementos 

constitutivos em sua unidade e operatividade81. I. Ellacuría insiste que a orientação fundamental 

da Teologia da Libertação é a realização histórica da salvação, isto é, a transformação da 

 
78 AQUINO JÚNIOR, F. Teoria teológica. Práxis teologal. São Paulo: Ed. Paulinas, 2012, p. 99. 
79 ELLACURÍA, I. Escritos filosóficos III.  1ª ed. San Salvador: UCA Editores, 2001, p. 286. 
80 ELLACURÍA, I. Escritos teológicos I. 1ª ed. San Salvador: UCA Editores, 2000a, p. 188. 
81 AQUINO JÚNIOR, 2012, p. 141. 
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realidade e, nela, a transformação da pessoa, à diferença de Teologias cuja orientação 

fundamental é a interpretação das afirmações dogmáticas. 

O centro da Teologia da Libertação, portanto, não está na ideia da realidade, mas na 

realidade mesma e na busca de mediações históricas que permitam a realização da salvação 

dentro dessa realidade. Essa afirmação é possível graças à análise da própria intelecção humana, 

que não consiste formalmente em compreensão de sentido, mas em apreensão de realidade. 

Avançando na consideração crítica da Teologia latino-americana da Libertação, é 

preciso evidenciar o caráter estrutural do seu método, isto é, o fato de que esse método está 

constituído de elementos ou aspectos irredutíveis, os quais estão, porém, referidos uns aos 

outros e se tornam operativos e determinantes no quefazer teológico. A Teologia da Libertação 

só se sustenta pela diversidade dos elementos e pela sua respectividade constitutiva e operativa. 

Dessa reflexão, surge a necessidade da dupla consideração desses elementos82. 

Considerando, em primeiro lugar, os elementos constitutivos em si. Quando se reflete 

sobre a Teologia, há de se destacar três elementos constitutivos: o Reino de Deus, a atividade 

intelectiva e o mundo dos pobres. A delimitação realizada pelas teólogas e pelos teólogos da 

Libertação quando refletem sobre Deus é não se referir a ele como Deus sem mais, mas como 

Deus que se faz presente na situação histórica83. Logo, o âmbito da realidade se torna 

determinante para o quefazer teológico e, por essa mesma razão, I. Ellacuría insistirá que o 

objeto central da Teologia da Libertação é o Reino (realização histórica) de Deus 

(transcendência), em sua unidade estrutural e radical. O Reino de Deus é elemento constitutivo 

e determinante do próprio processo de teo-logização84. 

Outro elemento constitutivo e determinante da Teologia latino-americana da Libertação 

é a atividade intelectiva. Por mais que o âmbito da realidade seja determinante para o quefazer 

teológico, sem a intelecção não há propriamente Teologia. O trabalho teológico depende tanto 

da riqueza e profundidade da realização do Reino (práxis histórica), como da riqueza e 

profundidade da apreensão dessa realização (atividade intelectiva). São dois momentos 

distintos e irredutíveis. A Teologia é um momento da práxis do Reino de Deus, trata-se de sua 

formulação teórica; é um momento de, mas por suas atividades específicas e seu aparato técnico 

próprio se reveste de caráter irredutível, também é um momento85. A partir dessa compreensão, 

 
82 AQUINO JÚNIOR, 2012, p. 142- 143. 
83 ELLACURÍA, 2000a, p. 212. 
84 AQUINO JÚNIOR, 2012, p. 144. 
85 AQUINO JÚNIOR, 2012, p. 144. 
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tanto a tendência idealista, como a pragmatista e ativista são deixadas de lado. A Teologia se 

constitui na unidade da práxis histórica e intelecção da práxis. 

Por fim, o terceiro elemento constitutivo e determinante da Teologia latino-americana 

da Libertação é o mundo dos pobres, como lugar teologal e teológico fundamental. É importante 

destacar que o mundo dos pobres não é entendido somente como tema fundamental ou 

domicílio de argumentos, mas como lugar social da Teologia da Libertação86; é o meio com o 

qual se faz Teologia. E isso por diversas razões: o Reino de Deus é uma realidade histórico-

social referida ao mundo dos pobres, como o Antigo e o Novo Testamento comprovam; o 

mundo dos pobres é lugar privilegiado para a realização do Reino e sua intelecção; os pobres 

são os destinatários privilegiados desse Reino e dos quais a Teologia, em primeiro lugar, está a 

serviço; o mundo dos pobres é o lugar fundamental de historização e verificação da Teologia, 

de sua desideologização. Não se trata somente de uma realidade a ser teologizada ou à qual a 

Teologia deve servir. Como o Reino de Deus e a atividade intelectiva, o mundo dos pobres é 

um momento decisivo do próprio processo de teo-logização, isto é, do método teológico. 

Mas ainda é preciso considerar os elementos elencados em sua operatividade e unidade. 

Algo já foi mencionado, contudo vale destacar que o método da Teologia latino-americana da 

Libertação se mantém unido e operativo somente pela respectividade desses três elementos. Por 

mais irredutíveis que eles sejam, a ausência total de um deles torna o método teológico inviável 

e, portanto, a produção e a fecundidade da Teologia. 

Toda a consideração anterior somente é possível se se reconhece a importância da 

perspectiva unitária com a qual I. Ellacuría e J. Sobrino trabalham a relação práxis-teoria. Essa 

perspectiva não é evidente em todos os teólogos da Libertação que abordam práxis-teoria 

dentro de um horizonte dualista, ainda que residualmente, como é o caso de C. Boff. A 

perspectiva unitária no trabalho da relação práxis-teoria, à qual se refere acima, somente é 

possível a partir da Filosofia realista de X. Zubiri87. 

O centro dessa Filosofia está na apreensão da realidade pela inteligência senciente88. 

Não há espaço para dois momentos cognitivos: o primeiro dos sentidos e o segundo da razão, 

 
86 AQUINO JÚNIOR, 2012, p. 145. 
87 Para uma introdução ao pensamento de X. Zubiri em português, SECRETAN, P. (org.). Introdução ao 
pensamento de Xavier Zubiri (1898-1983), por uma Filosofia de realidade. 1ª ed. Ed. É Realizações: São Paulo, 
2014. Merece destaque o artigo de I. Ellacuría Uma abordagem da filosofia de Zubiri, que além de apresentar o 
pensamento do filósofo basco, evidencia a grande influência de seu pensamento no autor-mártir. 
Recentemente publicada, Introdução a Xavier Zubiri de Matheus Bernardes também expõe o pensamento do 
filósofo espanhol, partindo das influências sobre o autor, chegando à formulação mais acaba de suas ideias na 
Trilogia da inteligência senciente. BERNARDES, M. Introdução a Xavier Zubiri. Pensar a realidade. 1ª ed. Ed. 
Paulus: São Paulo, 2022. 
88 Segundo José Fernández Tejada, a inteligência senciente, conceito central do pensamento zubiriano, é a 
“unidade estrutural do sentir e do inteligir na apreensão primordial de realidade. Dela surgem todos os diversos 
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como se pode verificar na tradição filosófica do Ocidente. O ato de intelecção é unitário e 

acontece em um único ato. Retomando a relação práxis-teoria, esta não se dá em um momento 

separado daquela: a teoria brota da práxis e não ao contrário, como tradicionalmente se 

apresenta. Para se conhecer a realidade, ou mais precisamente em termos zubirianos, para se 

apreender a realidade é preciso se comprometer com ela, querer decididamente transformá-la. 

Nesse sentido, a tarefa fundamental da Teologia, segundo as ideias de I. Ellacuría, é conhecer 

a realidade (momento noético), notar a responsabilidade que se tem para com ela (momento 

ético) e, sobretudo, assumir essa responsabilidade (momento práxico)89. 

A práxis, portanto, não é entendida como momento segundo de uma teoria, mas como 

berço da teoria. A práxis libertadora não nasce a partir de uma análise da realidade, mas da 

própria realidade dos pobres e daqueles que sofrem e clamam por justiça. O quefazer teológico 

não pode ser entendido fora do horizonte práxico, como se fosse somente expressão do 

compromisso social e político do teólogo. 

Essa reflexão se torna ainda mais clara quando J. Sobrino acrescenta um quarto 

momento à apreensão da realidade: ser carregado pela realidade (dejarse cargar por la 

realidad). Trata-se de descobrir que nos pobres e excluídos há graça, a qual oferece para o 

teólogo um novo olhar para ver, novas mãos para trabalhar, costas para suportar e carregar o 

peso da cruz90. Mas, sobretudo, é graça que dá ao teólogo esperança contra toda esperança nas 

palavras de Paulo aos romanos (Rm 4,18). 

Além do mais, o autor insiste que entre os pobres há graça estrutural. Entre eles se 

encontra luz, esperança e amor capaz de humanizar. Essa afirmação encontra sua verdade no 

Servo sofredor que oferece luz e salvação (Is 53,11-12) e no Cristo crucificado, manifestação 

da sabedoria de Deus (1Cor 1,24). Negar o mundo da pobreza é negar a própria realidade 

humana e, portanto, tornar-se incapaz de contemplar a verdade. J. Sobrino cita inúmeras vezes 

Rm 1,18, na qual o Apóstolo afirma que o pecado fundamental consiste em manter a verdade 

prisioneira da injustiça. A luz da verdade que os pobres refletem sobre as nações se torna graça 

que permite a apreensão da realidade humana mais profunda91 e chega a ser força de conversão 

 

modos de inteligência marcados pela impressão radical de realidade, pois sentimos o real que se atualiza na 
inteligência e, por isso, ficamos instalados sempre no real”. TEJADA, J. F., 1998, p. 242. 
89 Se conoce la realidad cuando además de hacerse cargo de ella (momento noético) y de cagar con ella (momento 
ético), uno se encarga de ella (momento práxico). (SOBRINO, 1989, p. 292) 
90 SOBRINO, J. “El pueblo crucificado” y “la civilización de la pobreza”. “El hacerse cargo de la realidad” de 
Ignacio Ellacuría. Revista latinoamericana de Teología, San Salvador, v. 66, p. 209-228, sep./ dic. 2005, p. 210-
211; LAGUNA, J. Hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. Cristianisme i justicia, Barcelona, n. 172, 
2011. Disponível em: https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es172.pdf. Acesso em: 16 mar. 
2022, p. 30. 
91 SOBRINO, J. Quinto Centenario: pecado estructural y gracia estructural. Reflexiones para Europa desde 
América Latina. Revista latinoamericana de Teología, San Salvador, v. 25, p. 43-58, ene./ abr. 1992, p. 53. 
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a Deus e ao mais profundo do ser humano. Os pobres não são um escândalo, são portadores de 

Boa-notícia para os povos92. 

O autor não fala somente de pobres em espírito, mas de pobres com espírito portadores 

de um grande potencial humanizador e evangelizador: 

 

comunidade, contra o individualismo; singeleza, contra a opressão; serviçalidade, 
contra o egoísmo; criatividade, contra o mimetismo imposto; celebração, contra a 
mera diversão; abertura à transcendência, contra o pragmatismo...93 

 

Ao refletir sobre o cinquentenário da chegada dos europeus à América Latina, J. Sobrino 

ressalta que o escândalo do espólio dos colonizadores tem a contrapartida da graça da entrega, 

do amor e do martírio. Não é um desejo masoquista, mas de um grande compromisso por aquilo 

que verdadeiramente humaniza94. Merece destaque o martírio de Dom Oscar Romero, em 

março 1980, e I. Ellacuría, em novembro de 1989. O autor afirma que esses dois homens se 

deixaram levar pela realidade do povo salvadorenho e, precisamente essa realidade, lhes deu a 

coragem para abraçar o martírio. 

O princípio-realidade torna-se momento constitutivo do método teológico de J. 

Sobrino; não é possível fazer Teologia sem a devida apreensão da realidade. O teólogo pensa a 

realidade, se compromete com ela, se deixa levar, conduzir pela realidade porque nela há graça, 

há presença do Reino de Deus. Nesse sentido, o compromisso teológico remarcado pelo autor 

não é só de transformar a realidade, mas se deixar transformar por ela. Afinal de contas, Deus 

mesmo se deixou transformar pela realidade de seu povo ao ouvir o seu clamor (Ex 3,7-8). 

 

1.3.3 A re-ação diante de um mundo sofredor: o princípio-misericórdia 

 

A tese da Teologia entendida como intellectus amoris foi apresentada por J. Sobrino, 

por primeira vez, em 198895. Antes de seu discurso propriamente dito, a Teologia tem que 

discernir sobre as realidades do mundo, como sinais dos tempos, onde desenvolverá seu 

quefazer. Não se trata somente de uma determinação categorial (ubi), mas substancial (quid) do 

trabalho teológico. Chega a ser um ato de fé, porque o teólogo crê na manifestação da presença 

 
92 SOBRINO, 1992, p. 54. 
93 SOBRINO, 1992, p. 54. 
94 SOBRINO, 1992, p. 54. 
95 Esta apresentação aconteceu durante um congresso organizado pela associação de professores de Teologia dos 
Estados Unidos, na Loyola Marymount University, em Los Angeles, no mês de maio de 1988. No mesmo ano, a 
apresentação foi publicada pela Revista latinoamerica de Teología. No ano seguinte, 1989, o autor apresentou 
novamente sua tese na reunião dos diretores de faculdades de Teologia dirigidas pela Companhia de Jesus, em 
Roma. Este trabalho se baseará em ambas as apresentações de J. Sobrino. 
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e da vontade de Deus na história96. Ainda que seja uma tarefa pré-teológica, deve ser levada 

muito a sério porque revela o compromisso da Teologia com Deus e com o mundo. Segundo a 

realidade com que se confronta e o modo de confrontar essa realidade, a própria atividade 

teológica também se vê configurada e recebe sua finalidade específica. 

A Teologia latino-americana da Libertação é levada a cabo em um mundo sofredor, 

portanto essa realidade marcada pelo sofrimento originado na pobreza configura tanto sua 

atividade como finalidade97. Sem sombra de dúvidas, o fato maior para a Teologia da 

Libertação foi a irrupção dos pobres com todo o seu sofrimento, mas também com toda a sua 

esperança. Os pobres se converteram em palavra, mais ainda em palavra de realidade que não 

podia ser mais silenciada, não podia ser mais ocultada. 

Trata-se de uma palavra de realidade que não é optativa para a Teologia; como se calar 

diante de uma realidade tão clamorosa (Puebla, n. 89)98? O fato maior, porém, não foi somente 

o começo cronológico da Teologia da Libertação, tornou-se verdadeiramente princípio dessa 

Teologia, que orienta seu processo, que guia seu pensamento e que a inspira para chegar à sua 

finalidade99. Tratou-se de um claro esforço de elevar a realidade a conceito teológico: historizar 

para teologizar e teologizar para historizar100. 

A irrupção dos pobres é um claro sinal dos tempos que não pode ser considerado 

somente dentro do trabalho pastoral e social da Igreja. É a Palavra atual de Deus, que em nada 

contradiz a Palavra revelada na Escritura e transmitida pela Tradição. Pelo contrário, essa 

Palavra atual é confirmada pela Palavra revelada: o Deus de Israel escutou o clamor de seu 

povo e o libertou do Egito (Ex 3,7) e enviou seu Filho, Jesus de Nazaré, para anunciar a Boa-

notícia da salvação para os pobres (Lc 4,18). 

Assumir teologicamente a irrupção dos pobres também confirma a fé como resposta 

aos desafios do tempo presente porque gera mais vida no Povo de Deus: mais vida de caridade 

e mais doação de vida101. Pensar a partir dos pobres, de seu sofrimento e de sua esperança, isto 

é, a aceitação dessa realidade como sinal dos tempos se mostra razoável, porque é coerente com 

a Revelação e promove mais vida cristã102. 

 
96 SOBRINO, 1988, p. 249. 
97 SOBRINO, 1988, p. 243-244. 
98 CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO, 1979. 
99 SOBRINO, 1994, p. 49. 
100 SOBRINO, 1993, p. 92. 
101 SOBRINO, J. Como fazer Teologia. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, v. 21, n. 55, p. 285-303, set./ dez. 
1989, p. 287-288. 
102 SOBRINO, 1989, p. 289. 
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Contudo, a determinação do fato maior não pode ser considerada somente como origem 

de uma teo-logia. A pobreza massiva, cruel e injusta desencadeia, sobretudo, uma teo-práxis. 

O teólogo não pode permanecer indiferente diante do sofrimento, é preciso fazer algo. Aqui se 

decide um argumento crucial para a determinação do fato maior: por mais que se refute que a 

pobreza na América Latina é um fato quantitativo, não qualitativo do ser humano – não poderia, 

portanto, ser princípio da reflexão teológica –, o questionamento em torno da práxis adequada 

para o enfrentamento dessa realidade concreta permanece. 

A realidade quantitativa da pobreza é referente histórico e obrigatório para a Teologia. 

É preciso gerar esperança e negar que a história está condenada ao absurdo perverso. Trata-se 

de assumir com seriedade a pergunta pela teodiceia: como entender a presença de Deus em uma 

história flagelada pelo binômio pobreza-morte? Como crer em Deus vivendo no meio de povos 

crucificados103? 

O fato maior da Teologia latino-americana da Libertação desencadeia um processo 

fundamental: a conversão da Teologia. Como todo quefazer humano, a Teologia também pode 

se ver afetada pelo pecado (hybris). É mister sempre rever o quefazer teológico e questioná-lo 

para saber até que ponto cumpre a vontade de Deus. Mesmo que pareça estranho falar sobre o 

cumprimento da vontade de Deus ao se fazer Teologia, o tema não pode ser deixado de lado. 

Como tarefa intelectual, a Teologia preserva sua autonomia, mas quando entendida a partir de 

sua relação fundamental com a Revelação e a história, já não é independente. 

O processo de conversão da Teologia passa necessariamente pela conversão do próprio 

teólogo: exigência fundamental para fazer Teologia é a honestidade intelectual diante da 

realidade para não subjugar sua verdade (Rm 1,18). Portanto, a conversão não pode ser só 

matéria de pesquisa teológica, mas momento do próprio método da Teologia que lhe assegura 

honradez diante da Revelação e da Palavra atual de Deus. 

Ao conhecer mais os textos revelados e ao ser honesto com a realidade dos pobres deste 

mundo, o teólogo se depara com a parcialidade de Deus para com eles e afirmará, destarte, a 

parcialidade no tratamento dos conteúdos teológicos. A alteridade radical dos pobres deste 

mundo exige o descentramento do teólogo, isto é, o esquecimento de si mesmo diante do 

sofrimento alheio. A Teologia já não responderá mais a seus próprios interesses, mas aos 

interesses do outro simplesmente porque é outro e sofredor104. 

O descentramento exigido à Teologia coincide com a re-ação primária diante do 

sofrimento alheio: a misericórdia, re-ação primeira e última. Na Revelação, Deus é movido por 

 
103 SOBRINO, 1988, 245-249. 
104 SOBRINO, 1988, p. 249-255. 
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misericórdia para libertar o seu povo da escravidão; Jesus realiza milagres por misericórdia (Mc 

10,46-52), propõe parábolas nas quais a motivação primeira é a misericórdia (Lc 10,25-37; 

15,11-31) e doa sua vida por misericórdia (Jo 15,13). Por outro lado, essa re-ação não apresenta 

nenhum interesse e condição que lhe seja alheia: é também última. 

Essa constatação da misericórdia como re-ação diante do mundo sofredor, em sua 

primariedade e ultimidade, permite conhecer verdadeiramente quem Deus é e, ao mesmo 

tempo, quem o ser humano é, já que a misericórdia de Deus se manifestou definitivamente em 

seu Filho feito homem, Jesus de Nazaré. Portanto, a Teologia não deve ter a misericórdia só 

como conteúdo, mas deve integrá-la em seu próprio método – o exercício da atividade teológica 

também deve ser expressão de misericórdia, isto é, intellectus misericordiae105. Nasce o 

princípio-misericórdia que orientará todo o quefazer teológico. 

Porém, ainda é preciso falar da conversão da Teologia ao mundo dos pobres. Para isso, 

resta uma tarefa fundamental: uma nova compreensão da Teologia que possa conhecer a 

realidade, se dar conta da responsabilidade que tem por ela, assumir essa responsabilidade e se 

deixar levar por ela, como já foi apresentado anteriormente106. 

A grande novidade da Teologia da Libertação está mais em sua estrutura formal que em 

seus conteúdos. Biblicamente, a Teologia pode ser compreendida como intellectus 

misericordiae; historicamente, pelos clamores dos necessitados, intellectus iustitiae ou 

intellectus liberationis. Contudo, para sistematizar o conceito teológico da própria Teologia, 

ele deve ser entendido como intellectus amoris, isto é, a intelecção do amor histórico pelos 

pobres deste mundo107. 

Esse amor torna o ser humano afim de Deus, que se revela em seu amor pela humanidade 

sofredora (afinidade), mas, por reconhecer o outro como aquele que deve ser amado 

gratuitamente, preserva a distância entre Criador e criatura (alteridade). Nesse momento, a 

Teologia da Libertação reconhece seu caráter criatural e preserva sua honestidade intelectual 

não pretendendo aprisionar Deus e a realidade. 

Com a formulação intellectus amoris, a Teologia da Libertação não despreza a 

formulação clássica da Teologia como intellectus fidei (Agostinho de Hipona e Anselmo da 

Cantuária), nem a formulação a que J. Moltmann chegou a partir de seus estudos de Escatologia, 

intellectus spei. Contudo, destaca o que apareceu não só em primeiro momento (prioridade 

cronológica), mas o fundamento da Revelação (prioridade lógica): a doação amorosa de Deus. 

 
105 SOBRINO, 1988, p. 255-256. 
106 SOBRINO, 1989, p. 292. 
107 SOBRINO, 1988, 259-262. 
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A Teologia entendida como intellectus amoris quer ser também mistagógica108. O 

mistério de Deus se esclarece desde dentro, desde a prática do amor que torna o ser humano 

semelhante a Deus mesmo. O caminho mistagógico proposto pelo intellectus amoris é um 

caminhar humildemente com o Deus na história, como já aparece no livro do profeta Miqueias 

(Mq 6,8)109. A irrupção dos pobres significa um enorme enriquecimento para a atividade 

teológica, porque aparece na história como pura gratuidade: é algo bom, inesperado e 

imerecido, é uma Boa-notícia para os povos. Essa irrupção gratuita também exige um 

intellectus gratiae: 

 

[...] levar a sério estas duas coisas [intellectus amoris e intellectus gratiae] é uma 
forma de mostrar como a Teologia responde à totalidade da Revelação e da fé. É 
também uma forma de evitar o que na nossa opinião seria o reducionismo 
fundamental: uma prática do amor sem gratuidade ou uma gratuidade sem prática do 
amor. É uma forma de unificar, ao mesmo tempo, a afinidade de Deus e alteridade de 
Deus. Finalmente, é uma forma de unificar o transcendente com o histórico110. 

 

Toda Teologia é válida pelo simples esforço de formular o logos explicativo, 

argumentativo e apologético que acompanha a fé. Mas a tarefa primigênia não deveria ser o 

aprofundamento intelectual dos conteúdos da fé ou dos motivos racionais da esperança. A tarefa 

fundamental deve estar centrada na realidade do mundo sofredor, isto é, amor quaerens 

intellectus que pretende erradicar as dores da história111. 

Nesse sentido, a práxis não tem somente prioridade cronológica para esse quefazer 

teológico; tem, principalmente, prioridade lógica: fazer é mais que compreender. Pode-se até 

afirmar que além de uma teo-logia o que vem sendo formulado pela Teologia da Libertação é 

uma teo-práxis, não ocupada só com a orto-doxia, mas, em primeiro lugar, com a orto-práxis, 

a práxis libertadora. A práxis é essencial para se compreender a caminhada da Teologia latino-

americana da Libertação e sua maior novidade teórica112, que permite a superação do divórcio 

entre verdades teológicas e realidade, entre Teologia racional e Teologia amorosa ou 

misericordiosa. 

As críticas, que até então tem recebido, não significam o maior risco para a Teologia 

latino-americana da Libertação. O maior risco para essa Teologia é o desinteresse geral que se 

tem por ela na atualidade113, parece que a realidade dos sofrimentos dos pobres e excluídos já 

 
108 SOBRINO, 1988, p. 264. 
109 SOBRINO, 1988, p. 264. 
110 SOBRINO, 1988, p. 264. 
111 SOBRINO, 1988, p. 260. 
112 SOBRINO, 1988, p. 258. 
113 SOBRINO, 1989, p. 303. 
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não afeta mais a tarefa teológica. Contudo, eles ainda estão aí (Jo 12,8) e não lhes dar atenção 

é ser desonesto com a Revelação de Deus (Mt 25,41-46), que mostrou seu amor parcial para 

com eles, e com a própria atividade intelectual, porque já não se dá a devida atenção à realidade. 

 

1.3.3.1 Crítica à tese intellectus amoris 

 

A compreensão da Teologia como intellectus amoris, assim como os conteúdos 

cristológicos dos livros de J. Sobrino, sofreram reparações. Apresentar-se-á brevemente a 

crítica que C. Boff fez à tese do autor espanhol-salvadorenho114. Deve-se iniciar esta 

apresentação afirmando que a divergência entre os autores vai muito além de uma divergência 

teórica e constitui um lugar privilegiado para se debater sobre o quefazer teológico. 

A crítica de C. Boff é radical, isto é, ele não critica apenas um aspecto da tese de J. 

Sobrino ou sua formulação, mas questiona a tese enquanto tal. Ela aparece, por primeira vez, 

no livro Teoria do método teológico115, dez anos depois que J. Sobrino apresentou sua tese: 

 

Fique bem claro que estamos falando especificamente do discurso da fé (Teologia), 
não da vida de fé em geral. Claro que, para esta última, o critério decisivo é o amor 
(Mt 25,31-46; Gl 5,6). Mas convém aqui não confundir a ordem da existência com a 
ordem da inteligência, a saber, não misturemos analiticamente a vida com o 
pensamento e o amor com o discurso. Ora, na matéria que estamos tratando – 
epistemologia – nos situamos no nível do pensamento. E aqui o que conta é a fé certa, 
não a fé vivida, embora aquela esteja sempre a serviço desta, como a Teologia está 
em função da vida cristã116. 

 

O princípio formal e determinante da Teologia é a história da salvação, não uma doutrina 

abstrata ou até especulativa117; justamente pelo seu sentido salvífico essa história pode ser 

teologizada. A experiência, a práxis e a epistemologia do amor, como apresenta J. Sobrino, não 

podem substituir a fides quae para formulação teológica. Se o amor referido é o ágape 

neotestamentário ou pelo menos é animado por ele, pode até se converter no princípio formal 

de toda Teologia porque “reporta antes de tudo o amor de Deus pelo seu povo”118. 

É epistemologicamente sustentável “pensar a fé a partir da prática do amor”119, mas 

somente como momento segundo. A mesma coisa vale para a libertação: não é o intellectus 

 
114 Seguir-se-á o artigo de Francisco Aquino Júnior sobre a temática publicado pela Revista Eclesiástica Brasileira 
(REB), em abril de 2009. 
115 BOFF, C. Teoria do método teológico. 4ª ed. Petrópolis: Ed. Vozes, 1998, p. 122s. 
116 BOFF, 1998, p. 112. 
117 BOFF, 1998, p. 115. 
118 BOFF, 1998, p. 123. 
119 BOFF, 1998, p. 123. 
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liberationis que comporta o intellectus fidei, é justamente o contrário porque a libertação 

pertence ao horizonte mais amplo da fé e não vice-versa120. 

A crítica foi formulada por segunda vez durante o Congresso da Sociedade de Teologia 

e Ciências da Religião (SOTER), em Belo Horizonte, no ano 2000. C. Boff afirmou, naquela 

ocasião, que a fé como fonte ou arché da Teologia é um ponto absolutamente fundamental para 

o quefazer teológico. O ponto de partida da Teologia é a fides quae (a fé objetiva) não a fides 

qua (a fé subjetiva); esta é, por assim dizer, conditio sine qua non enquanto permite o acesso 

àquela121. 

Em seguida, C. Boff concentra sua reflexão no que ele chama de “duas questões maiores 

de nosso tempo”: a exclusão e o sentido122. Com relação à questão da exclusão, faz três 

afirmações: a fé é o fundamento último não só da Teologia em geral, mas também da opção 

preferencial pelos pobres; a fé como arché permite estabelecer a relação devida entre fé e 

política; a fé como arché permite a redefinição do estatuto epistemológico da Teologia latino-

americana da Libertação. Como Francisco Aquino Júnior aponta, a primeira afirmação é a que 

mais interessa porque nela se encontra a crítica à tese de J. Sobrino da Teologia como intellectus 

amoris123. 

Ainda que a experiência de Deus no pobre esteja nos fundamentos da Teologia da 

Libertação, se trata de uma opção eminentemente teocêntrica. A opção pelos pobres, portanto, 

é mais fundada que fundante, porque ela mesma tem seu fundamento nas bases da fé positiva. 

É uma experiência fundante somente em um nível ulterior, no que se pode chamar de Teologia 

de segunda ordem124. Precisamente, nesse ponto, o autor critica a tese da Teologia como 

intellectus amoris ao afirmar que o princípio-misericórdia vale somente como princípio do 

segundo momento do quefazer teológico integral. 

C. Boff, porém, faz uma ressalva: é possível falar da Teologia como intellectus amoris 

se o amor a que se refere é o amor de Deus, não o amor dos seres humanos. Nesse caso, a 

Teologia, sim, seria compreendida como intellectus amoris Dei125. Mas se o amor é dos seres 

humanos o intellectus amoris só pode ser compreendido dentro do intellectus fidei, já que toda 

prática do amor só pode ser teologizada pelo seu conteúdo pístico126. 

 
120 BOFF, 1998, p. 123. 
121 BOFF, C. Retorno à arché da Teologia. In: SUSIN, L. C. (Org.). Sarça ardente. Teologia na América Latina: 
prospectivas. São Paulo: Ed. Paulinas, 2000. p. 145-187. 
122 BOFF, C., 2000, p. 173. 
123 AQUINO JÚNIOR, 2009, p. 401. 
124 BOFF, C., 2000, p. 174. 
125 BOFF, C., 2000, p. 175. 
126 BOFF, 2000, p. 176. 
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Por outro lado, F. Aquino Júnior propõe um caminho crítico para apreciar a crítica de 

C. Boff. Em primeiro lugar, entender a Teologia como intellectus amoris não significa ignorar 

o intellectus fidei. O que J. Sobrino pretende evitar é a redução da Teologia a um mero explicar 

e aprofundar intelectualmente os conteúdos da fé em sua positividade. Tendo como ponto de 

partida a própria Revelação, a tese do intellectus amoris propõe uma compreensão mais ampla 

e mais bíblica da Teologia, mas em nenhum momento pretende substituir sua compreensão 

como intellectus fidei. 

Além disso, a misericórdia apresentada pelo autor como princípio de sua Teologia é 

central na Revelação porque é a re-ação de Deus mesmo diante do mundo sofredor. Não se 

trata, portanto, somente do amor humano, mas do modo como Deus re-age diante do sofrimento 

A misericórdia é princípio estruturante da ação de Deus, da vida de Jesus e, portanto, da 

Teologia127. Compreender a Teologia como intellectus a partir da tríade fé-esperança-amor, 

dando prioridade ao amor, é o esforço de incorporar no quefazer teológico o que há de amor 

em Deus e o que há de possibilidade e de necessidade para realizar o amor nos seres humanos; 

é o esforço para ressaltar a relevância histórica da Teologia e sua identidade cristã128. 

Vale destacar, assim como o fez F. Aquino Júnior, que as duas posturas apresentam 

pressupostos epistemológicos diversos que precisam ser observados. O primeiro diz respeito à 

própria concepção da Teologia da Libertação: é uma Teologia Total ou uma Teologia parte, um 

segundo momento da Teologia? A Teologia da Libertação é uma maneira nova de fazer 

Teologia, seguindo a clássica formulação de G. Gutiérrez; a tese da Teologia como intellectus 

amoris está em plena sintonia com a essa formulação. Não se trata, portanto, somente da 

elaboração de certos temas, mas da elaboração teológica de todos os temas da fé, deixando-se 

guiar por um ordenamento ou hierarquização desses temas para melhor responder ao mundo 

sofredor. Não se trata somente de uma mediação entre a Teologia clássica e temas de cunho 

sociopolítico e cultural, como parece entender C. Boff; a libertação não é só um horizonte no 

qual se lê toda a tradição da fé. 

O segundo pressuposto epistemológico diverso diz respeito à relação teoria-práxis, é 

preciso deixar claro que se trata de um elemento diretamente relacionado ao ponto de partida e 

a formalidade da atividade intelectiva enquanto tal. J. Sobrino, seguindo a filosofia zubiriana, 

insiste na prioridade do real sobre o saber, que também deve configurar o quefazer teológico. 

Ainda que a Teologia latino-americana da Libertação se reconheça como um esforço 

especificamente intelectual, não pode ser reconhecida como um quefazer autônomo em relação 

 
127 SOBRINO, 1990c, p. 671-672. 
128 SOBRINO, 1988, p. 262. 
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à práxis humano-cristã; seu ponto de partida é essa práxis. C. Boff insiste que o ponto de partida 

da Teologia só podem ser as afirmações positivas e dogmáticas da fé; ele reconhece a 

importância da práxis, mas insiste que para a atividade intelectual mais que a experiência da fé 

ou fé vivida, o que se exige é a fé certa. Mesmo reconhecendo a densidade epistemológica da 

vida e da práxis, C. Boff destaca que teoria e práxis são dimensões heterogêneas e o saber 

científico parte não das coisas reais ou concretas, mas de noções gerais, abstratas e ideológicas. 

Por último, com relação à determinação e a formulação do âmbito de realidade a ser 

inteligido pela Teologia, J. Sobrino ressalta que a Revelação é percebida na história, mas jamais 

nega sua transcendência. C. Boff não nega o caráter histórico e imanente da Revelação, mas 

acaba por reduzir a opção pelos pobres a algo meramente decorrente e consequente da fé. O 

autor dá esse passo para não incorrer em um risco de antropocentrismo, ainda que não perceba 

que esteja incorrendo em outro risco: prescindir da historicidade da Revelação, o que pode 

conduzir ao dualismo que separa transcendência de imanência129. 

 

1.4 Eclesiologia da Libertação e libertação na Igreja 

 

Tendo apresentado a Cristologia e o método teológico de J. Sobrino, é chegado o 

momento de teologizar a Igreja a partir de seu pensamento. Ainda que o autor não seja um 

eclesiólogo da Libertação – sempre foi reconhecido por sua ampla produção cristológica –, é 

possível extrair de seus escritos categorias eclesiológicas. 

Assim como na formulação do método teológico a partir do princípio misericórdia e na 

tese da Teologia como intellectus amoris, J. Sobrino também é fortemente influenciado pelo 

pensamento de I. Ellacuría no que se refere à Igreja. Mais ainda: não só seu pensamento, sua 

vida e seu martírio tiveram grande impacto sobre o trabalho daquele130, o que é totalmente 

coerente com sua Teologia, a qual tem como ponto de partida a práxis teologal – sem deixar de 

reconhecer a necessidade de uma teoria teológica, como anteriormente apresentado. A própria 

vida de I. Ellacuría é entendida por J. Sobrino como Teologia, como “serviço, mas o serviço 

específico de ‘descer da cruz os povos crucificados’”131. 

Não há um discurso único sobre Eclesiologia nos escritos de J. Sobrino o que exige uma 

leitura ampla de seus livros. Da mesma forma, faz-se necessária uma análise de diversas obras 

de I. Ellacuría para captar sua visão da Igreja. A primeira – e mais importante – categoria 

 
129 AQUINO JÚNIOR, 2009, 406-415. 
130 SOBRINO, 1993, p. 300. 
131 SOBRINO, 1994, p. 268. 
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eclesiológica trabalhada pelo autor-mártir é Igreja dos pobres. Ele ressalta que a historização – 

a concretização – da Igreja se dá na Igreja dos pobres132. Possivelmente, sua reflexão mais 

profunda sobre o tema seja a apresentação da Igreja dos pobres como Sacramento histórico de 

salvação133. J. Sobrino seguirá essa pista e a aprofundará ao afirmar que a Igreja dos pobres é 

a verdadeira Igreja134. Ele arriscará, ainda, uma reformulação do adágio da Patrística: extra 

pauperes nulla salus135. 

I. Ellacuría não só historiza a Igreja como também a categoria eclesiológica Povo de 

Deus. Para o autor, o Povo de Deus que caminha na história é o povo crucificado136. Esta é a 

segunda categoria sobre a Igreja encontrada em seus escritos. J. Sobrino também se apropriará 

dela e estabelecerá uma rica comparação entre o povo crucificado e o Servo sofredor do livro 

do profeta Isaías (Is 52,13-53,12). Assim como o Servo é portador de salvação, o povo 

crucificado porta salvação para o mundo hodierno137. 

Merece destaque ainda uma terceira e última categoria eclesiológica, que é trabalhada, 

porém, somente por J. Sobrino: a Igreja da misericórdia. A categoria brota do processo de 

teologização da Igreja a partir do princípio-misericórdia138. O autor compara a Igreja com o 

bom samaritano da parábola do Evangelho segundo Lucas (Lc 10,25-37). A partir da Igreja da 

misericórdia, é possível se aproximar do exercício do ministério na Igreja, especialmente 

entendido como ministério da misericórdia139 da mesma forma como o autor da carta aos 

Hebreus apresenta o sacerdócio de Jesus (Hb 2,17). 

Ainda que mereça destaque o contexto eclesiológico no qual os escritos de ambos os 

autores apareceram – o intervalo entre a II e III Conferência Geral do Episcopado latino-

americano e os anos de forte repressão política em El Salvador, incluindo a perseguição a 

homens e mulheres de Igreja –, não se deve esperar uma abordagem sistemática sobre o tema. 

Logo, é necessária uma elaboração eclesiológica mais específica e aprofundada a partir do 

pensamento dos autores. As páginas seguintes deste trabalho pretendem realizar essa 

sistematização a partir das três categorias eclesiológicas mencionadas. Entretanto, faz-se a 

 
132 ELLACURÍA, 1990a, p. 147. 
133 ELLACURÍA, 1990a, p. 134. 
134 SOBRINO, J. Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la Eclesiología. Santander: 
Editorial Sal Terrae, 1981. (Colección Presencia Teológica, 08), p. 99-100. 
135 SOBRINO, 2008, p. 88. 
136 ELLACURÍA, I. El pueblo crucificado. In: ELLACURÍA, I.; SOBRINO, J. Mysterium Liberationis: conceptos 
fundamentales de teología. Madrid: Ed. Trotta, 1990b. Tomo II, p. 189. 
137 SOBRINO, 1994, p. 86. 
138 SOBRINO, 1990c, p. 678. 
139 SOBRINO, 1994, p. 196. 
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ressalva que a apresentação não obedece à ordem cronológica de aparição das categorias nos 

escritos dos autores. 

A partir do seguimento de Jesus, J. Sobrino desenvolve a noção de primeira 

eclesialidade140. Por isso, o primeiro passo a ser dado será uma reflexão sobre esse seguimento, 

segundo os escritos do autor. Trata-se de um tema estritamente cristológico, mas como o autor 

o apresenta, indica pistas importantes para a reflexão eclesiológica; trata-se, portanto, de um 

nexo entre o robusto discurso cristológico do autor e uma elaboração eclesiológica desde sua 

Teologia. Destarte, destaca-se o martírio como forma cabal de seguimento de Jesus de Nazaré.  

 

1.4.1 O seguimento de Jesus de Nazaré 

 

É uma temática muito estimada por J. Sobrino, como pode ser visto em seus textos 

cristológicos. O autor, no artigo El seguimiento de Jesús como discernimiento cristiano, 

recolhido posteriormente no livro Jesús en América Latina, su significado para la fe y la 

Cristología de 1982, mostra que o seguimento de Jesus deve ser um tema tratado a partir da 

Cristologia, e não somente da Eclesiologia – que já não apresentaria uma abordagem 

satisfatória. 

Não obstante, ao trabalhá-lo, o autor formula a noção de primeira eclesialidade141, na 

qual são atuantes as realidades de Cristo, do Pai e do Espírito e não a mera conceitualidade da 

Trindade142. Portanto, mesmo que se parta de uma abordagem cristológica, a reflexão em torno 

do seguimento de Jesus enriquecerá mormente o discurso eclesiológico. Logo, o tema se 

apresenta como possível elo entre Cristologia e Eclesiologia nos escritos do autor. 

O seguimento traduz da melhor forma possível a vida cristã, afinal de contas o que se 

busca ao seguir Jesus é o cumprimento da vontade do Pai. Por isso, já se pode afirmar de entrada 

que a passagem de Cristologia a Eclesiologia não terá como base uma Igreja genérica, mas 

aquela Igreja que está comprometida, diretamente, com a realização histórica da vontade de 

Deus. Trata-se de uma Igreja que reconhece a primazia da práxis cristã143 e responde à urgência 

do amor proclamada por Paulo na segunda Carta aos Coríntios (2Cor 5,14). 

 
140 SOBRINO, 1981, p. 139. 
141 Embora seja na perspectiva cristológica, é de grande aporte o trabalho de Vera Ivanise Bombonatto, 
primeiramente apresentado como tese doutoral, sendo posteriormente publicado como livro pelas Edições 
Paulinas. A obra já está em sua segunda edição e para o tema deste trabalho merecem destaque os capítulos IV 
(Seguimento de Jesus: forma privilegiada de explicitar a identidade cristã, p. 265-352) e V (Vida cristã: 
prosseguimento de Jesus com Espírito, p. 353-411). BOMBONATTO, V. I. Seguimento de Jesus. Uma abordagem 
segunda a cristologia de Jon Sobrino. 2ª ed. São Paulo: Ed. Paulinas, 2007. 
142 SOBRINO, 1981, p. 139. 
143 SOBRINO, 1982, p. 209. 



62 

 

A afirmação anterior já mostra que a práxis cristã não se restringe a uma ética cristã, 

que teria como linha mestra o fazer o bem e evitar o mal. O que se procura é um avanço 

teológico e eclesiológico do significado da ação cristã no mundo. Teologicamente, a ação cristã 

é determinada pelo ser cristão, isto é, pela realidade da filiação divina recebida com o 

Sacramento do Batismo. Logo, a estrutura básica da ação da cristã é a estrutura da ação do 

próprio Jesus Cristo, o filho de Deus. Eclesiologicamente, a ação cristã é reconhecida como 

seguimento, porque a Igreja é aquela que segue os passos de Jesus pela história. Além do mais, 

também se deve insistir que esse seguimento se realiza dentro de uma missão144. 

O seguimento não é uma mera imitação mecânica do que Jesus fez em sua vida. Isso é 

um erro crasso porque é simplesmente impossível repetir o que Jesus fez por causa da distância 

histórica. Também insistir na imitação é negar a possibilidade de um seguimento histórico e um 

discernimento cristão na atualidade. No seguimento de Jesus, se realiza a primeira 

eclesialidade, porque há abertura e docilidade ao Espírito de Jesus145. 

Contudo, deve-se afirmar que o Espírito não está institucionalizado nas estruturas 

eclesiais ou na mera espontaneidade pentecostal e carismática. A abertura ao Espírito suscita 

vida cristã autêntica e renova todas as coisas (Ap 21,5), porque exige que tudo – incluindo a 

própria Igreja – seja verificado a partir de Jesus e não declarado a priori como posse 

institucional ou dom dado a pequenos grupos. 

A realidade trinitária, como já foi mencionado, é a condição de possibilidade da 

primeira eclesialidade, mas também será a condição de possibilidade do seguimento histórico 

de Jesus. Para apreender essa realidade, é preciso retornar à história real de Jesus e verificar 

como ela ali se revelou. J. Sobrino se pergunta, ao longo de sua reflexão cristológica, quem foi 

Deus para Jesus; o Deus de Jesus de Nazaré não é pura racionalidade da criação, tampouco 

intrínseca moralidade ou um absoluto hipostasiado que se apresenta como razão, poder e 

amor146. Se Jesus tivesse se relacionado com uma divindade assim, os autores do Novo 

Testamento não teriam tido a necessidade de escrever sobre o discernimento de Jesus para 

realizar a vontade de Deus (Lc 22,42; Jo 6,38; Hb 5,7). 

Não se deve pensar, porém, que a vontade de Deus para Jesus tenha sido, em primeiro 

lugar, algo distinto do esclarecimento de quem era Deus para ele. Segundo o relato evangélico, 

Jesus aparece como um judeu que soube recolher a tradição e a história de seu povo, sobretudo 

em sua relação com Deus. O Deus de Jesus de Nazaré é o Deus do Reino, o Deus que intervém 

 
144 SOBRINO, 1982, p. 210. 
145 SOBRINO, 1982, p. 210. 
146 SOBRINO, 1982, p. 211. 
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bondosamente na história em favor de seu povo; essa intervenção bondosa permite a Jesus se 

relacionar com ele como o Deus semper maior. 

Mesmo sendo fiel à tradição de seu povo, ele se pergunta se aquilo que se apresenta, na 

Lei e nos Profetas, é absoluto e definitivo. Graças à sua relação com o Deus do Reino, ele 

experimenta que toda doutrina já formulada sobre Deus e sobre o Reino jamais pode ser 

considerada como definitiva147. Isso se dá porque Jesus é confrontado constantemente com a 

pergunta pela vontade de Deus como aparece nas passagens das tentações no deserto (Mc 1,12 

e par.), na crise galilaica (Jo 6,66-67), na oração no horto (Mc 14,36 e par.) e na morte de cruz 

(Jo 19,30); ele está se questionando, sempre, pela vontade de Deus em relação ao Reino e, 

indiretamente, sobre Deus mesmo, que se revela como novidade absoluta, que exige um ser e 

um fazer concretos. 

O Deus semper maior se mostra em transcendência absoluta o que não significa, porém, 

distanciamento da criação, mas um questionamento a partir da própria criação. O discernimento 

de Jesus se dá, portanto, como exigência paralela à revelação do Deus semper maior: à realidade 

objetiva de um Deus que assim se revela corresponde uma atitude subjetiva de deixar Deus ser 

Deus148. 

O conteúdo da realidade de Deus para Jesus é o amor e amor parcial. Jesus tem como 

mediação para o conhecimento de Deus o amor humano direcionado a quem precisa de amor, 

àquele que ninguém ama, àquele que é pobre. Trata-se de uma mediação histórica, mas também 

um momento de discernimento da vontade de Deus para Jesus: o amor humano é para Jesus não 

só um ordenamento ético, mas um momento teologal. Essa é a perspectiva correta para a leitura 

dos textos em que ele polemiza com seus adversários, como a discussão em torno do sábado 

(Mc 2,27 e par.), segundo o autor149. 

Dentro desse processo de discernimento, algo surpreendente acontece: Deus não revela 

somente como o semper maior, mas também como o minor. A realização da vontade de Deus 

está unida ao próximo, ao pequeno, ao pobre. Os oprimidos e excluídos possuem o privilégio 

de manifestar a vontade de Deus na história. Jesus encontra neles o caminho para a realização 

do querer do Pai, mas no amor a eles também conhece quem Deus é: Deus é Pai150. 

Ao contrário do que se pode pensar, a reflexão anterior sobre o cumprimento da vontade 

de Deus não é um problema só de Espiritualidade ou Psicologia religiosa. Apreender a estrutura 

 
147 SOBRINO, 1982, p. 211. 
148 SOBRINO, 1982, p. 212. 
149 SOBRINO, 1982, p. 212. 
150 SOBRINO, 1982, p. 213. 
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histórica do discernimento de Jesus permite à Igreja discernir hoje e seguir seus passos. Trata-

se de um problema para a práxis cristã (teo-práxis), mas também para a formulação correta 

dessa práxis (teo-logia). 

Essa afirmação é decisiva para mostrar que os caminhos encontrados por Jesus ao longo 

de um processo de discernimento não necessariamente devem ser os mesmos para a Igreja. A 

Igreja possui a mesma estrutura histórica do discernimento de Jesus, mas não chega às suas 

mesmas conclusões. De Jesus, a Igreja aprende não o que deve discernir, mas como deve 

discernir, e não por uma análise da psicologia interna de Jesus, mas pelas opções e objetivações 

históricas que ele mesmo tomou. Nesse processo, se vê um sim e um não definitivos: sim aos 

pobres e pequeninos, não ao pecado do mundo, à injustiça que desumaniza, que condena seres 

humanos à morte, que impede a fraternidade universal expressada no Pai-nosso. No seguimento 

de Jesus, a Igreja se vê confrontada com uma estrutura de discernimento dialética151. 

A vida de Jesus de Nazaré se apresenta como serviço à humanidade empobrecida. 

Contudo, sua vida também é condenação do pecado do mundo e disputa contra aqueles que 

mantêm esse pecado vigente na história. A partir dessa condenação do pecado, entende-se o 

serviço real de Jesus à humanidade como reconciliação e utopia: reconciliação porque ele não 

condena o pecado desde fora, mas desde dentro; utopia porque o sim definitivo de Deus é o 

Reino que se mantém mesmo quando é fortemente questionado152. 

Jesus responderá à vontade de Deus – e a Igreja também – a partir da radical 

disponibilidade que exige a práxis do amor e a superação do pecado objetivado na história. Não 

se trata somente de purificar a intenção inspirados pelo amor e tratar de reconciliar o pecador 

em sua interioridade. O discernimento de Jesus diante da vontade de Deus, que configura a 

estrutura fundamental do discernimento da Igreja e de seu seguimento corresponde à 

objetividade histórica, em primeiro lugar153. 

A história de Jesus também mostra os critérios da práxis do amor que determinarão a 

práxis do amor histórico da Igreja. O autor lista quatro critérios e os explica brevemente154. O 

primeiro critério diz respeito à encarnação parcial na história: Jesus não se encarnou na 

totalidade da história para captar a totalidade de Deus; ele se encarnou em um determinado 

momento da história que o encaminhou à totalidade de Deus. Esse momento não é outro que a 

partilha com os pobres: Jesus não entende sua missão como poder ou dentro de um 

 
151 SOBRINO, 1982, p. 214. 
152 SOBRINO, 1982, p. 215. 
153 SOBRINO, 1982, p. 216. 
154 SOBRINO, 1982, p. 216-217. 
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universalismo estéril, ele a compreende, desde sempre, como destinada aos pobres, a 

desenvolve em solidariedade com eles e declara, na parábola do juízo final, o pobre como lugar 

no qual se decide a práxis do amor (Mt 25). 

O segundo critério é a própria práxis do amor, mas entendida como práxis eficaz. Jesus 

não só anuncia a Boa-notícia do Reino, mas a realiza. Ainda mais: ele mesmo chega a ser Boa-

notícia como se vê em sua vida pública: na expulsão dos demônios e nas curas, nos milagres, 

na acolhida e nas refeições com os pecadores. Mas a eficácia da práxis de Jesus não está ligada 

somente ao mostrar em que consiste o amor; ele também mostra em que consiste o pecado. Não 

passa desapercebida a denúncia que Jesus faz contra o pecado dos ricos e poderosos (Lc 6,24-

26) e a indicação da necessidade de mediações históricas concretas para que o amor seja eficaz 

e transformador (Mc 10,17-22 e par.). 

O terceiro critério é a práxis do amor sociopolítico, isto é, um amor que se converte em 

justiça. Mesmo que o amor se entenda como princípio das relações que as pessoas criam entre 

si, Jesus dá claro testemunho que esse amor não pode ser deixado de lado na hora de configurar 

a sociedade. A razão principal para isso é a realidade do Deus de Jesus de Nazaré: é o Deus do 

Reino que quer re-criar o ser humano todo (pessoa) e todos os seres humanos (sociedade). A 

essa totalidade do amor se dá o nome de justiça; a partir dessa justiça – a justiça do Reino –, 

todas as expressões do amor serão reconfiguradas. 

O quarto critério é a disponibilidade para um amor conflitivo, porque quer ser parcial, 

eficaz e sociopolítico. O conflito pertence ao amor de Jesus, desde quando ele se decide pela 

universalidade do amor em um momento histórico concreto: o momento dos pobres. Se o amor 

de Deus revelado por Jesus é para todos, isso significou, em primeiro lugar, estar com aqueles 

que mais precisam do amor porque são oprimidos, e estar contra seus opressores, em segundo 

lugar. Essa conflitividade intrínseca do amor de Jesus também explica a conflitividade 

extrínseca em sua práxis de amor sob as formas de polêmica, rechaço, perseguição e morte. O 

conflito também revela a gratuidade do amor, justamente porque o amor se mantém ainda que 

sua eficácia não seja palpável155. 

J. Sobrino também identifica as características formais do discernimento de Jesus que 

não só podem, mas devem ser as mesmas características do discernimento da Igreja e seu 

seguimento de Jesus156. Em primeiro lugar, o discernimento de Jesus que o conduz à práxis do 

amor acontece em um processo histórico e não só em momentos pontuais e delimitados. A 

 
155 SOBRINO, J. Comunión, conflicto y solidaridad eclesial In: ELLACURÍA, I. SOBRINO, J. Mysterium 
Liberationis: conceptos fundamentales de teología. Madrid: Ed. Trotta, 1990a, Tomo II, p. 217. 
156 SOBRINO, 1982, p. 217-218. 
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partir disso e da revelação do Deus semper maior, não é de todo estranho falar de conversão na 

vida de Jesus: sua vida não conhece somente etapas cronológicas, também conhece etapas 

teológicas, nas quais ele aprende mais e mais quem Deus é e como deve corresponder a ele, 

sobretudo pela configuração do Reino. A afirmação da historicidade do discernimento de Jesus 

mostra que o mais arriscado para ele não era cair em um erro, mas interromper o processo 

histórico de seu discernimento. 

Em segundo lugar, o discernimento de Jesus assume uma forma radical. A forma em 

que é possível captar essa radicalidade é o fato de que o discernimento não aparece para Jesus 

como complementariedade, mas como disjuntiva: não é possível servir a dois senhores (Mt 

6,24), colocar a mão no arado e olhar para trás (Lc 9,62) e ganhar a vida para depois conservá-

la (Lc 17,33). O discernimento não é para Jesus o exercício de uma boa vontade ingênua, mas 

uma vontade crítica que conduz ao que, de fato, deve fazer. 

Finalmente, ao discernimento de Jesus corresponde formalmente a disponibilidade para 

verificação. A práxis do amor que brota do discernimento deve conduzir a ações do Reino e 

não somente a formulações ortodoxas: despojamento de si mesmo para anunciar o Reino aos 

pobres e oprimidos; ameaças ao poder do pecado, que causam rechaço e perseguição dos 

poderosos e opressores; luta histórica pela implantação do Reino, especialmente mediante a fé 

contra a incredulidade; a esperança contra toda esperança (Rm 4,18); e a justiça contra a 

opressão. O mais importante dessa formalidade do discernimento de Jesus é o fato de que não 

se trata de pura intencionalidade, mas compromisso real com a história. 

A realidade da Trindade, que é condição de possibilidade para todo o processo acima 

apresentado, também mostra que o discernimento de Jesus – e da Igreja, convertido em 

seguimento histórico do próprio Jesus – só pode acontecer sob a ação do Espírito157. Jesus sabe 

quem Deus é e se torna disponível para realizar sua vontade entre os pobres e pequeninos, 

porque ele é conduzido pelo Espírito. Ele conhece o Deus semper maior que também é o Deus 

minor, graças à força do Espírito (Lc 10,21). 

Porém, depois da ressurreição, Jesus não está mais presente fisicamente na história. Ele 

cede espaço para que suas irmãs e seus irmãos continuem configurando o mundo segundo o 

ideal do Reino, mas concede a elas e a eles o Espírito que inspira o discernimento e o seguimento 

ao longo da história. Ao mesmo tempo, porque o Espírito é Deus, não é possível prever a priori 

o que deverá ser discernido – isso seria negar a novidade de Deus e a criatividade do Espírito. 

 
157 SOBRINO, 1982, p. 219. 
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Contudo, isso não deixa de lado o que foi anteriormente apresentado: a base sobre a qual a 

Igreja pode discernir é o seguimento de Jesus ao longo da história158. 

O autor, para concluir sua apresentação, indica alguns exemplos do discernimento da 

Igreja latino-americana, que revelam a ação do Espírito entre os seguidores e seguidoras de 

Jesus. O primeiro discernimento tem um paralelo direto com Jesus, porque aponta quem Deus 

é. Entre os pobres, Deus se mostra como providente na história e escatológico para além da 

história. É um Deus amoroso, que pode ser ouvido no clamor dos oprimidos e que exige justiça 

e libertação, mas que, ao mesmo tempo, reserva a plenitude de seu mistério. Esse discernimento 

significa concretamente para a Igreja se colocar contra a ideia de um Deus-poder da chamada 

civilização ocidental e da cultura de cristandade. A ação do Espírito que conduziu esse processo 

de discernimento da Igreja latino-americana, também a conduziu no seguimento de Jesus não 

aos centros do poder, mas às periferias da pobreza159. 

O segundo discernimento, que também pode ser chamado de discernimento 

fundamental, é consequência direta do primeiro: o Espírito sopra com mais força no meio do 

povo oprimido. A esperança e os anseios dos pobres mostram, com muita força, o que o Espírito 

de Jesus quer suscitar contra o pecado concreto: a luta contra toda injustiça. Graças à ação 

concreta do Espírito, a Igreja passa a se compreender como Igreja dos pobres, concretizando o 

que o Concílio Vaticano II ensina da Igreja como Povo de Deus. Trata-se de uma Igreja, na qual 

todos se levam mutuamente – há solidariedade – e na qual os pobres possuem função 

privilegiada para converter os demais, para conduzir todos à fé160. 

 

Cristãmente se discerne no canal do seguimento de Jesus com alguns valores, critérios 
e verificações determinados. Dentro dessa base, se ouve a exigência do Espírito, que 
nos foi dado, de continuar fazendo história segundo Jesus, de continuar iniciando o 
Reino de Deus em situações determinadas. E a última verificação sobre este fazer 
consiste em saber que o Pai continua aparecendo como o Deus maior e como aquela 
realidade que é amor eficaz e parcial para com os pobres da terra. No dia em que já 
não seja necessário discernir assim, então haverá chegado o Reino de Deus, e este será 
tudo em todos161. 

 

A Igreja latino-americana discerniu que o mais importante é o Reino se tornar realidade 

histórica e não que ela monopolize o saber e a prática do Reino, mesmo que ofereça a base de 

Jesus para que ele se realize em verdade. Também discerniu o que significa o amor ao pobre, 

 
158 SOBRINO, 1982, p. 219. 
159 SOBRINO, 1982, p. 220. 
160 SOBRINO, 1982, p. 220. 
161 SOBRINO, J. O seguimento de Jesus como discernimento cristão. Concilium, Petrópolis, n. 139, p. 1093-1103, 
set. 1978, p. 1103. 
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não só assistencial e promocional, mas estrutural, social, político. Isso implica em mais 

discernimento, especialmente para saber quais as formas sociais e políticas, mesmo que sempre 

limitadas, transparecem com mais clareza o Reino, estando sempre a serviço dos pobres162. 

 

1.4.1.1 O martírio 

 

Não é de se estranhar que, em uma Igreja que assume os critérios e as características 

formais do discernimento de Jesus para seguir seus passos ao longo da história, o martírio seja 

uma realidade. Inclusive mais, o martírio é consequência do seguimento de Jesus, portanto uma 

Igreja que quer ser fiel a ele, é uma Igreja de mártires. Por essa razão, J. Sobrino apresentará no 

artigo La herencia de los mártires de El Salvador, publicado em 1990 e recopilado no livro O 

princípio-misericórdia. Descer da cruz os povos crucificados de 1994 uma reflexão teológica 

sobre a realidade do martírio. 

O texto também é uma homenagem a todas as mulheres e a todos os homens, crianças, 

idosas e idosos que foram perseguidos e mortos durante os anos de repressão política no 

pequeno país centro-americano. Essa homenagem tornou-se ainda mais contundente ao pensar 

que o autor poderia estar entre os tombados; só não esteve porque se encontrava fora de El 

Salvador quando seus companheiros jesuítas da UCA, entre eles seu mentor espiritual I. 

Ellacuría, a funcionária da residência e sua filha foram mortos a tiros. 

Também merece destaque o martírio de Dom Oscar Romero, morto em 1980. Seu 

pastoreio não foi decisivo só para a Igreja salvadorenha, que encontrou em suas palavras e em 

sua morte a melhor expressão da Igreja dos pobres; a vida e a morte do Arcebispo de San 

Salvador também foram decisivas para o pensamento de I. Ellacuría e de J. Sobrino. O martírio, 

como o de Dom Oscar Romero, não deve ser encarado como situação de exceção para a Igreja 

dos pobres, mas como consequência óbvia de seu ser e sua missão, que se realizam na história 

entre conflitos, perseguições e morte: 

 

É uma verdade cristã que ali onde há morte como a de Jesus, na cruz, por defender as 
vítimas deste mundo, e com um grande grito, ali também há ressurreição, uma palavra 
continua ressoando e os crucificados permanecem na história.163 

 

 
162 SOBRINO, 1982, p. 221. 
163 SOBRINO, J. La herencia de los mártires de El Salvador. Sal Terrae, Santander, v. 78, n. 12, p. 867-880, dic. 
1990d, p. 867. 
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Em primeiro lugar, é preciso afirmar que todos os seres humanos deixam ao mundo, em 

sua morte, o que foram em vida164. O que se pode dizer das cristãs e dos cristãos que, por seu 

compromisso com os pobres e oprimidos, são mortos? Assim como Jesus, eles deixam para o 

mundo a realidade de que foram verdadeiramente humanos, misericordiosos, verazes, justos, 

amorosos e fiéis. 

O que essas mulheres e esses homens chegaram a ser em vida não pode ser considerado 

como algo evidente: pode-se nascer humano, mas chegar a ser verdadeiramente humano é outra 

história. A verdadeira humanidade só se faz na realidade mais real, com o perdão da 

redundância; pode-se pensar que em um mundo de abundância, mulheres e homens possam se 

fazer humanos por todos os recursos aos quais têm acesso. Não se pode negar esse fato, mas o 

mundo de abundância não é a realidade mais real, pelo menos para as maiorias oprimidas de 

El Salvador das décadas de oitenta e noventa do século passado. A realidade mais real para 

essas maiorias populares foi a pobreza injusta e cruel e a insuficiência de recursos para a 

sobrevivência165. 

As cristãs e os cristãos – e a Igreja em definitivo – estão chamados a estar no mundo 

real, assim como o próprio Jesus esteve. Portanto, homenagear os mártires salvadorenhos é 

reconhecer a vida de mulheres e homens que não tiveram receio de estar no mundo real ou, 

como o próprio J. Sobrino afirma, no mundo mais salvadorenho de todos: o mundo da pobreza. 

Os mártires da Igreja dos pobres viveram a partir da e para a realidade dos pobres. 

Aqui, apresenta-se um horizonte de compreensão que enriquece a reflexão sobre os 

mártires e o conteúdo da própria Igreja: seu martírio mostra que se encarnaram na realidade 

mais real, e que a Igreja, graças à vida e à morte deles, também se encarnou na realidade mais 

real. E tal realidade os humanizou porque, tanto na vida, como na morte, foram para outros o 

que é verdadeiramente humano. Este é o repto para a Igreja dos pobres: ser uma Igreja 

verdadeiramente humana166. 

No Evangelho segundo Lucas, Jesus apresenta a eloquente parábola do bom samaritano 

que deixa claro o significado da verdadeira humanidade (Lc 10,25-37). Diante daquele que está 

ferido e jogado à beira do caminho decide-se a verdade do ser humano: passa-se adiante – como 

o sacerdote e o levita – ou se curam as feridas. Os mártires salvadorenhos não passaram adiante 

 
164 SOBRINO, 1994, p. 251. 
165 SOBRINO, 1994, p. 252. 
166 SOBRINO, 1994, p. 253. 
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do povo crucificado, assim como a Igreja dos pobres não passa adiante daqueles que sofrem; 

deve ir ao seu encontro para curar suas feridas167. 

Não se pode pensar que esse encontro é produzido somente por um desejo assistencial 

ou até promocional, trata-se de um verdadeiro movimento de misericórdia. O que é essa 

misericórdia? Não é outra coisa que a interiorização dos sofrimentos alheios, como já foi 

mencionado anteriormente. A misericórdia é a melhor re-ação ao sofrimento: não há segundas 

intenções. Essa re-ação acontece pura e simplesmente por causa do sofrimento do outro. Trata-

se do primeiro e do último para os mártires, mas também do primeiro e do último para a Igreja 

dos pobres que não vê nos pobres um meio no qual seus interesses religiosos, sociais e políticos 

prosperam. É um princípio de vida e ação que supera todo sentimentalismo religioso; a 

misericórdia é o que está na origem e permanece até o fim para a Igreja, assim como foi para 

os mártires de El Salvador. 

Não se deve pensar, entretanto, que a misericórdia tenha sido tudo na vida dos mártires, 

nem que seja tudo na vida dos seres humanos e da própria Igreja168. Mas foi a misericórdia que 

os conduziu ao conhecimento da verdade da realidade e lhes abriu o caminho para uma das 

tarefas mais urgentes, mesmo sendo das mais difíceis: desmascarar a mentira. Não é incomum 

ouvir que a verdade não é conhecida por causa da ignorância, esta é, porém, uma afirmação 

insuficiente. 

O pecado não está só na ignorância, mas também na escravização da verdade com a 

injustiça (Rm 1,18). Além do texto paulino, deve-se citar o Evangelho segundo João, porque o 

maligno “é mentiroso e pai da mentira” (Jo 8,44). Desmascarar a mentira e defender a verdade 

na Igreja dos pobres significa estar do lado dos pobres e contra os ricos, contra aqueles que 

oprimem. Essa ação somente é possível quando há disposição para o martírio169. 

O povo crucificado não é destinatário de ajuda ocasional e de sentimentos benevolentes 

para os mártires e, tampouco, deve ser para a Igreja. Da re-ação do amor diante do mundo 

sofredor (a misericórdia) também brota a justiça, isto é, não só a exigência de curar o ferido 

lançado à beira do caminho, mas de erradicar as causas de seu sofrimento. Aqui se entende o 

anúncio da libertação levado a cabo pelos mártires e repetido inúmeras vezes pela Igreja. Esse 

anúncio só acontece quando há uma libertação prévia: a de todo dogmatismo e toda ideia pré-

concebida que torna inviável a apreensão da realidade mais real. 

 
167 SOBRINO, 1994, p. 254. 
168 SOBRINO, 1994, p. 256. 
169 SOBRINO, 1994, p. 256-257. 
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Libertar-se do dogmatismo faz com que o pensamento seja flexível e criativo e procure 

caminhos de libertação para o povo empobrecido. J. Sobrino insiste na ideia de que não bastam 

boas intenções; como no seguimento de Jesus, é fundamental criar estruturas sociais para que 

o amor se converta em justiça170. 

A misericórdia, além de ser o fundamento para a libertação da verdade e a construção 

da justiça, também fundamenta o amor maior, isto é, a entrega da vida. Na presença da anti-

misericórdia (do anti-Reino) é preciso uma misericórdia ativa e consequente, disposta a arriscar 

tudo aquilo que está em nível pessoal e institucional. A consequência da misericórdia torna a 

vida dos mártires – e da Igreja – crível, porque amam com a própria vida aqueles que defendem. 

Assim, a entrega de amor dos mártires e da Igreja se converte em amor maior, em entrega da 

própria vida como Jesus na cruz171. 

O autor também apresenta, no livro Jesucristo liberador, lectura histórico-teológica de 

Jesus de Nazaret (1991), o processo que conduziu homens e mulheres salvadorenhos ao 

martírio. Trata-se de uma sistematização da compreensão do martírio, especialmente na 

perspectiva de que os mártires, assim como o povo crucificado, são a presença do Cristo na 

história. Ao mesmo tempo, a Igreja somente será essa presença real de Cristo, quando estiver 

disposta a seguir Jesus até a entrega da vida. Essa disposição exige, hoje, a superação da 

compreensão tradicional do martírio e a elaboração de uma compreensão cristã do martírio, 

como o autor a chama172. 

A compreensão tradicional arranca de uma realidade já presente no Novo Testamento: 

a perseguição por causa da fé (1Ts 3,3-4). Ainda que no Evangelho segundo João seja clara a 

ideia de que a entrega da vida por excelência é a entrega pelos irmãos (Jo 15,13), o martírio foi 

compreendido tradicionalmente como testemunho da verdade da fé, inclusive mediante a 

entrega da própria vida. As perseguições deflagradas nos primeiros séculos cristãos 

aprofundaram ainda mais essa noção, sobretudo pela conflitividade inerente à fé cristã. Além 

do mais, se acrescentaram novos conteúdos como a participação na morte e ressurreição de 

Cristo pelo martírio, a graça máxima concedida por Deus, a forma mais elevada de amor a Deus 

e ao próximo, uma morte vista com eficácia salvífica. 

Essa noção teológica e espiritual do martírio foi se tornando cada vez mais precisa e até 

canônica. Dois elementos centrais dessa noção são a morte ocasionada pelo odium fidei, e que 

ela não seja resposta à violência prévia causada pelo fiel. Entretanto, entre os pobres, tem 

 
170 SOBRINO, 1994, p. 258-259. 
171 SOBRINO, 1994, p. 260-261. 
172 SOBRINO, 1993, p. 334-339. 
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acontecido algo distinto: aqueles que causam a morte de cristãs e cristãos são, nominalmente, 

cristãos também e chegam a justificar a morte violenta daquelas e daqueles como um caminho 

para defender a fé. Esse fato obriga a uma reformulação da noção de martírio. K. Rahner, 

conhecendo a realidade das mortes na América Latina, propôs: 

 

[...] por que não considerar mártir, por exemplo, um bispo Romero que sucumbe numa 
luta pela justiça na sociedade, numa luta que ele sustenta com convicção cristã 
suprema173? 

 

É mister, portanto, repensar a realidade do martírio não a partir de sua formulação 

tradicional, mas a partir da morte de Cristo. L. Boff, nesse sentido, apresenta uma formulação 

audaz, “Jesus Cristo, sacramento original do martírio”174, o que leva a considerar aqueles que 

tombam na luta pela justiça como mártires do Reino. A noção de martírio é, assim, historizada, 

porque é preciso construir o Reino e erradicar o anti-Reino presente na história. Entender o 

martírio assim não é só fruto da intuição cristã, mas resultado da opção metodológica 

fundamental da Teologia latino-americana da Libertação: voltar a Jesus de Nazaré e, a partir 

dele, repensar todas as realidades teológicas. 

A morte mais cristã será como a de Jesus, que não foi condenado somente pelo odium 

fidei, mas também pelo odium iustitiae. Portanto, será mártir não só aquele que é condenado à 

morte pela fidelidade a algo que Cristo exige – por exemplo, os mártires da pureza como Maria 

Goretti –, mas sobretudo aquele que reproduz historicamente a morte de Jesus e suas causas. O 

mártir não só morre por Cristo, mas morre como Cristo; é aquele que defende com sua vida a 

mesma causa de Jesus, o Reino de Deus para os pobres; é ameaçado, perseguido, torturado e 

morto por causa do Reino. Não é considerado mártir porque defenda estritamente algo central 

desde o ponto de vista eclesial – ou ainda mais precisamente, desde o ponto de vista eclesiástico 

–, mas porque defende algo central do Reino. 

Morrer pelo Reino é morrer como Jesus, sua morte é o analogatum princeps de todo 

martírio. Ele não deu testemunho de qualquer Deus, mas do Deus do Reino que está em luta 

contra os ídolos do anti-Reino; Jesus foi condenado à morte por aqueles que eram representantes 

desses ídolos em um ritual macabro. Por que não pensar em mulheres e homens que, hoje, são 

condenados em um ritual similar? Por que não pensar que elas e eles não sejam também mártires 

sobre os quais irrompeu o odium iustitiae? 

 
173 RAHNER, K. Dimensões do martírio. Tentativa de ampliar um conceito clássico. Concilium, Petrópolis, n. 183, 
p. 269-272, mar. 1983. p. 270-271. 
174 BOFF, L. Martírio: tentativa de uma reflexão sistemática. Concilium, v. 18, n.183, p. 273-280, mar. 1983. 
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A Igreja bem sabe que o martírio é testemunho de amor, como se pode ler no Evangelho 

segundo João, e reconhece o que Tomás de Aquino afirma: “o amor é o elemento formal que 

outorga excelência no martírio” (ST II/II q. 124 a. 2 ad. 2)175. Contudo, não se pode pensar que 

o testemunho do amor (compreensão cristã do martírio) negue o testemunho da verdade (a 

compreensão tradicional do martírio). Até mais, no testemunho do amor, nota-se mais 

claramente o testemunho da verdade, mas não vice-versa. É a práxis do amor que leva ao 

martírio, práxis que é acompanhada pela verdade de Deus nos pobres e pela fé no Deus do 

Reino, embora muitas vezes essa fé seja implícita: 

 

Teologicamente nos parece também evidente porque a forma mais acabada de dar 
testemunho do Deus de amor, de misericórdia e de justiça é torná-lo presente na 
prática historizada do amor, da misericórdia e da justiça176. 

 

A Igreja em seu caminho de seguimento de Jesus não está disposta somente a morrer 

por Jesus, mas como Jesus. Assim, ela se converte em Igreja de Jesus que não estranha nenhuma 

das palavras de Dom Oscar Romero, cuja vida e morte tanto influenciaram a produção teológica 

de J. Sobrino: 

 

Para mim são verdadeiros mártires no sentido popular... São homens que pregaram 
exatamente essa inserção na pobreza. São verdadeiros homens que chegaram aos 
limites perigosos, onde a Unión Guerrera Blanca ameaça, onde se pode marcar alguém 
e matá-lo, como mataram a Cristo177. 

 

1.4.2 A Igreja dos pobres 

 

Depois de apresentada a reflexão de J. Sobrino sobre o seguimento de Jesus e o martírio, 

o próximo passo deste trabalho é refletir sobre as principais categorias da Igreja presentes em 

seu pensamento. A primeira delas é a Igreja dos pobres, categoria eclesiológica mais importante 

no pensamento do autor e de I. Ellacuría, seu mentor. A apresentação que segue a abordará a 

partir dos escritos deste e concluirá com a reflexão sobre a formulação extra pauperes nulla 

salus daquele, passando pela análise que faz sobre a verdadeira Igreja. 

Os principais elementos da Eclesiologia de I. Ellacuría estão dispersos em vários artigos 

que posteriormente foram recolhidos no livro Escritos teológicos II, como indica Rodolfo 

Cardenal. A reflexão eclesiológica do autor é uma obra não acabada, seu desenvolvimento 

 
175 TOMÁS de Aquino. Suma Teológica: justiça, religião, virtudes sociais: II seção da II parte. São Paulo: Ed. 
Loyola, 2005. v. 06. 
176 SOBRINO, 1993, p. 339. 
177 ROMERO, O. La voz de los sin voz. San Salvador: UCA Editores, 1980. 
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obedece ao acontecimento histórico e eclesial. É preciso destacar, nesse desenvolvimento, o 

próprio Concílio Vaticano II (1962-1965), as Conferências Gerais do Episcopado Latino-

americano de Medellín (1968) e Puebla (1979) e sua experiência com Dom Oscar Romero, 

martirizado em 1980. 

Como já é de se esperar, o ponto de partida para a Eclesiologia do autor não são os 

manuais de Teologia, mas a vida das comunidades eclesiais de base, que mostraram, nos anos 

70 e 80 do século passado, um novo jeito de ser Igreja. Sua concepção fundamental da Igreja é 

o Povo de Deus, porém um povo constituído pelos pobres. A grande novidade de sua reflexão 

radica na historização de dois conceitos: a decisão irrevogável de Deus de salvar a humanidade 

e a realidade histórica, na qual essa salvação se realiza178: 

 

A partir desta perspectiva [a perspectiva da Teologia da Libertação], a Igreja se 
apresenta em primeiro lugar como povo de Deus que continua na história o que Jesus 
selou definitivamente como presença de Deus entre os homens179. 

 

A perspectiva de uma Igreja entendida de cima para baixo é invertida pelo autor. Ele 

aplica a identidade da Igreja à humanidade, logo, não remarca em primeiro lugar Deus só, mas 

em sua referência ao povo: é um Deus que se revela como Deus do povo. A perspectiva eclesial 

é mais acentuada que a perspectiva teologal. Por outro lado, o povo se constitui, consciente e 

livremente, em relação a seu Deus. Trata-se, portanto, de uma respectividade mútua180. 

Também é preciso acrescentar que o povo se percebe a si mesmo como Povo de Deus 

por uma mediação histórica muito precisa: a experiência de opressão e a luta pela libertação. 

Trata-se de uma mediação histórica imprescindível para I. Ellacuría porque a opressão impede 

a constituição de um povo livre, logo o Povo de Deus e, ao mesmo tempo, impede a apreensão 

da verdade divina. Essa verdade se manifesta como reinado, portanto o Povo de Deus remete-

se diretamente ao Reino de Deus e não à Igreja. A reflexão permite afirmar que, teologicamente, 

que o Povo de Deus precede a Igreja181. 

A verdade divina, isto é, seu reinado – o Reino de Deus – manifesta-se na história em 

um projeto de salvação, de libertação da injustiça e do pecado do mundo. Mesmo que a salvação 

do Povo de Deus tenha seu referencial futuro e escatológico, não se pode prescindir de suas 

realizações presentes e históricas – não há Reino futuro sem Reino presente. Nesse sentido, a 

 
178 CARDENAL, R. A Igreja do povo crucificado. A eclesiologia de Ignacio Ellacuría. In: AQUINO JÚNIOR, F., 
MAIER, M., CARDENAL, R. (Orgs.). A civilização da pobreza. O legado de Ignacio Ellacuría para o mundo de 
hoje. São Paulo: Ed. Paulinas, 2014, p. 156. 
179 ELLACURÍA, I. Escritos teológicos II. 1ª ed. San Salvador: UCA Editores, 2000b, p. 454. 
180 CARDENAL, 2014, p. 157. 
181 ELLACURÍA, 2000b, p. 357-360 
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conexão entre utopia escatológica e realidade atual é dada por uma mediação histórica que 

configura salvificamente as estruturas sociais. Contudo, mesmo que estruturas sociais concretas 

sejam totalmente configuradas ao Reino e ao Povo de Deus, a salvação não se esgota nelas 

porque a promessa de salvação não se esgota em um único povo. 

Em que momento a Igreja se constitui? O autor responde que precisamente dentro da 

missão de Jesus de Nazaré de anunciar o Reino de Deus e lutar contra o pecado do mundo. A 

Igreja está em continuidade direta com a missão evangelizadora de Jesus. Por essa razão – e 

somente por essa razão –, a Igreja necessita da mediação institucional182. 

O pecado do mundo, contra o qual a Igreja luta, não pode ser pensado somente como 

pecado pessoal, mas como pecado objetivado que não permite a realização humana da própria 

humanidade. Nesse sentido, o destinatário principal do anúncio da Igreja é toda a humanidade 

e não só aqueles que estão dentro de seus limites institucionais. A Igreja não pode anunciar a si 

mesma, mas o Reino de Deus anunciado e vivido por Jesus para toda mulher e todo homem. Ao 

mesmo tempo, a Igreja não pode renunciar a realização do Reino porque tem que mostrar 

operativa a salvação de Deus que ela anuncia. 

A Igreja é um instrumento excepcional para a instauração do Reino de Deus e a 

mediação mais adequada é a libertação, a justiça e o amor, três momentos de um mesmo 

processo histórico183. A libertação de toda injustiça fará com que a Igreja seja sinal do amor do 

Deus salvador do mundo e lhe dará credibilidade histórica. A única pergunta cabível é se ela 

está sendo fiel ou não à sua missão de lutar contra o pecado do mundo, que deve ser discernido 

nas diversas circunstâncias da história184. 

I. Ellacuría insiste que a Igreja só tem sentido dentro da realização histórica do Reino 

de Deus; somente uma Igreja assim será capaz de anunciar o Deus da história. Para aqueles que 

se escandalizam com a insistência na historização de Deus, o autor recorda que essa historização 

não é menos escandalosa que a encarnação e a divinização da história. Deus é o Deus-conosco 

(Is 7,14; Mt 1,23): 

 

Não só se trata de que os pobres representem a maior parte da humanidade e, neste 
sentido, sejam lugar primário de universalidade; trata-se, sobretudo, de que neles está 
especialmente a presença de Jesus, presença escondida, mas não por isso menos real. 
Daqui que sejam os pobres o corpo histórico de Cristo, o lugar histórico de sua 
presença e a base da comunidade eclesial185. 

 

 
182 CARDENAL, 2014, p. 158. 
183 ELLACURÍA, 2000b, p. 327. 
184 CARDENAL, 2014, p. 159. 
185 ELLACURÍA, 1990a, p. 147. 
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Essa Igreja, cujo centro é a humanidade e que encontra seu sentido na realização 

histórica do Reino, é a Igreja dos pobres. São quatro suas marcas fundamentais: a opção pelos 

pobres, a encarnação na luta pela justiça, a presença do Espírito nessa luta e a perseguição. 

Trata-se de marcas da realidade essencialmente histórica e necessárias para fazer com que o 

anúncio do Reino seja crível e operante. 

A opção pelos pobres é um fato incontestável – o Povo de Deus é o povo pobre. Não se 

trata de um conceito abstrato ou até espiritualizado de pobre, mas um conceito dialético, isto é, 

o pobre é o despossuído e excluído pelo rico e poderoso; é uma dialética que impede a fuga da 

realidade. Mas também é pobre aquele que se compromete com a luta pela libertação, com a 

luta para a inversão da ordem injusta estabelecida na história. Não se pode considerar “pobre” 

como um conceito puramente profano, porque tem raízes na Revelação de Deus e na fé do Povo: 

o pobre, simplesmente por ser pobre, isto é, oprimido pelo rico e poderoso, converte-se no 

preferido do Deus misericordioso e justo. 

Em um mundo marcado pelo pecado, Deus manifesta seu amor como justiça, ele não só 

tem o pobre como seu preferido, mas o chama para reinar com ele em seu Reino e o dota de 

poderes para derrubar “os poderosos de seus tronos” (Lc 1,52). Isso torna o pobre lugar social 

da Igreja, porque nele a totalidade e a universalidade evangélicas são apreendidas. É evidente, 

portanto, que a Igreja também opte pelo pobre e se organize estruturalmente a partir dele186. 

I. Ellacuría enxerga, a partir da opção pelo pobre, duas consequências graves. A primeira 

é o fato de que o anúncio do Reino e a mensagem de fé devem significar algo concreto e real 

para a vida do pobre. A ação da Igreja tem que salvar o pobre, mas também o rico, o outro 

extremo da dialética rico-pobre, que está atada pelo pecado do mundo. Assim, será possível 

comprovar a existência do princípio de libertação universal. 

A segunda consequência é a realidade de que o pobre é o sujeito principal e o princípio 

estruturador da Igreja. A união de Deus com a humanidade se dá pelo seu esvaziamento (Fl 

2,6s), em sua versão primária, no mundo pobre. Logo, a Igreja também deve estar disposta a se 

esvaziar e tomar corpo nesse mesmo mundo, dedicando ao pobre sua vida e estando disposta a 

morrer por ele. Não se trata de uma Igreja que é rica e se ocupa com o pobre, oferecendo sua 

ajuda desde fora: o pobre é para a Igreja lugar histórico da presença de Cristo e base da 

comunidade reunida em torno dele187. 

A ação da Igreja não se reduz a uma luta sociopolítica; o dom e a ação de Deus, mediante 

seu Espírito, transcendem essa luta. Porém, quando a privação da vida mínima para o pobre 

 
186 ELLACURÍA, 2000b, p. 447-451. 
187 CARDENAL, 2014, p. 160-161. 
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impede a humanidade de se humanizar, é mister a encarnação na luta pela justiça, o que se dá 

historicamente na atenção ao clamor dos povos crucificados que são a presença atual do próprio 

Cristo crucificado no mundo188. 

O autor ainda destaca que a justiça e a liberdade são necessárias para a humanidade 

chegar a ser Povo de Deus. A partir de sua exterioridade, justiça e liberdade indicam o caminho 

da história para a transcendência e vice-versa; por outro lado, a partir da interioridade da fé, 

elas se tornam universais para todos os povos e sociedades. A ação libertadora de Deus conflui, 

assim, para uma ação libertária do povo189. 

Entretanto, não se deve pensar que a Igreja tenha que assumir uma ordem política 

determinada. Ela dever ser como fermento na massa que indica a direção e os valores 

indispensáveis para aproximar o Povo da utopia do Reino. Como não existe projeto único que 

coincida com o Reino, ainda que se ponha em prática a justiça, a utopia jamais pode ser deixada 

de lado, porque ela é entendida como o caminho mais seguro para a transformação da estrutura 

social. Duas consequências imediatas para Igreja são: anunciar o verdadeiro poder para os sem 

poder e formar líderes que estejam verdadeiramente a serviço do reino do Povo, porque não há 

outro rei do Povo que não seja Deus. 

I. Ellacuría foi acusado injustamente de ter se apropriado da luta de classes marxista e 

defendido a violência como mediação histórica para a realização da justiça. Todavia, a 

influência do marxismo é secundária no pensamento de I. Ellacuría, usado por ele somente 

como caminho para esclarecer teoricamente a realidade social; a influência primária do autor é 

o realismo de X. Zubiri. 

Por outro lado, se há luta é porque existem classes e elas são consequência do pecado 

do mundo, da dialética pobre-rico. Portanto, é preciso afirmar uma violência anterior e mais 

brutal – é preciso desmascarar a paz aparente. Uma conclusão equivocada dessa reflexão seria 

afirmar que a opção pelo pobre nasce do ódio ao rico. A opção pelo pobre nasce pelo amor ao 

rico; a meta última é a conversão do rico e a restauração de seu caráter de filho de Deus. Trata-

se de um processo redentor de toda a sociedade presidido pela cruz190. 

Não se pode pensar que as desgraças e os sofrimentos são causas de salvação, assim 

como o Povo de Deus em si não salva sem mais. A salvação provém da orientação do Espírito 

que conduz do Povo de Deus como comunidade de seguidores e seguidoras de Jesus em sua 

luta pela justiça e salvação dos povos. É o Espírito de Jesus que faz nascer o verdadeiro Povo 

 
188 CARDENAL, 2014, p. 162. 
189 ELLACURÍA, 2000b, p. 331. 
190 CARDENAL, 2014, p. 163. 
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de Deus que continua e prolonga sua missão transformadora da história. Sua presença é 

segurança de que Jesus está vivo, presente e operante na história até sua consumação191. 

Por essa razão, a Igreja dos pobres tem a missão singular de espiritualizar a pobreza e 

torná-la consciente como opressão e princípio de libertação. O Povo espiritualizado é 

representante digno da presença do Espírito no mundo e se converte no resto eclesial por 

excelência. Contudo, não se deve entender espiritualização do Povo somente em termos 

místicos, mas como realização histórica da plenitude da humanidade mediante a pobreza. O 

núcleo da Igreja dos pobres não está constituído somente de pobres, mas pobres em espírito 

(Mt 5,1), ou como refletirá o autor pobres com espírito, aqueles que assumem a pobreza real na 

perspectiva do Reino. Não é, pois, uma pobreza resignada e passiva, mas aquela que se supera, 

na medida em que se compromete com a construção do Reino192. 

A espiritualidade do Povo de Deus é marcada pela fé que o abre à manifestação do 

Reino; pela esperança que o permite aguardar até sua manifestação; e pelo amor que o move na 

luta contra a injustiça e o pecado. A presença do Espírito não se contrapõe à libertação histórica, 

ao contrário, ela a anima. Não se trata somente de uma luta contra as causas econômicas e 

sociais da opressão, mas do empenho para que a libertação não se torne realidade somente de 

um povo, mas de toda a humanidade – a libertação universal193. 

A consequência mais óbvia do compromisso da Igreja dos pobres com o projeto de 

libertação universal é a perseguição. A Igreja até pode evitá-la e se conformar com os ricos e 

opressores, entretanto se mundaniza. É na perseguição que a Igreja encontra a santidade, como 

reforça I. Ellacuría194. Trata-se da fidelidade histórica da Igreja ao Evangelho e a confirmação 

de sua autenticidade, cujo critério é o próprio Jesus e seu anúncio do Reino de Deus aos pobres 

(Lc 4,18). 

A violência estrutural, que cria maiorias oprimidas e sempre mais empobrecidas, gera 

perseguição contra elas e contra aqueles que optaram, livre e conscientemente, por elas. A 

Igreja dos pobres faz essa opção, portanto não pode se esquecer de que é chamada, assim como 

o próprio Jesus, a ser sinal de contradição. I. Ellacuría mostra que o testemunho – o martírio – 

de Dom Oscar Romero é exemplo cabal da Igreja dos pobres perseguida. 

Pode-se considerar sua morte como uma perseguição de caráter somente político, uma 

tentativa de reprimir um movimento popular assassinando seu líder. Mas sua morte possui, em 

 
191 CARDENAL, 2014, p. 164. 
192 CARDENAL, 2014, p. 165. 
193 CARDENAL, 2014, p. 166. 
194 ELLACURÍA, 2000b, p. 659. 



79 
 

primeiro lugar, caráter teologal: ele foi um líder e profeta que anunciou o Reino com palavras 

históricas e soube impulsionar o Povo no compromisso pela libertação195. 

 

1.4.2.1 A Igreja dos pobres, Sacramento histórico da salvação 

 

Não é uma novidade entender a Igreja como sacramento de salvação (LG 1). Jesus é o 

sacramento primordial de salvação, e a Igreja, enquanto participa de sua missão, participa 

também desse caráter sacramental. Deve-se insistir, porém, que a grande novidade está no fato 

de a Igreja ser sacramento histórico dessa salvação196. Para compreender corretamente o 

significado da expressão, é preciso colocar tanto a palavra sacramento, como a palavra salvação 

em relação com a história. 

Esse é o esforço que I. Ellacuría faz no texto La Iglesia de los pobres, sacramento 

histórico de la liberación197. Ainda que, na segunda parte do artigo, o autor tenha se esforçado 

para explicitar a relação entre salvação e libertação – relação que já tinha aparecido no 

documento conclusivo da Conferência Geral do Episcopado latino-americano de Medellín, em 

1968 (Justiça, n. 02) –, neste trabalho se concentrará na novidade que significa acentuar a 

sacramentalidade histórica da Igreja dos pobres. 

Quando se fala de salvação refere-se à salvação de alguém de algo; não é possível falar 

de salvação que não seja concreta e real. Poderia se pensar, equivocadamente, que a salvação 

estaria sendo reduzida; até mais que o dom de Deus, que outorga essa salvação, estaria sendo 

reduzido. Mas não é assim. Toda contingência histórica não é negação do dom de Deus, é um 

clamor dele mesmo em suas filhas e seus filhos198. 

Biblicamente, diz-se que a salvação é do pecado, mas tampouco pode pensar o pecado 

sem a devida historização. Pecado é a percepção da maldade dentro de uma história, que pode 

acontecer em relação a Deus mesmo ou em uma contingência real. Logo, a salvação histórica 

também acontecerá mediante a percepção histórica do pecado e da maldade e em sua 

superação199. 

É preciso superar a noção de uma salvação que se dá somente em termos espiritualistas, 

personalistas e trans-históricos. Isso é uma ideologização da noção de salvação, que já recebeu 

 
195 CARDENAL; 2014, p. 166-167. 
196 ELLACURÍA, 1990a, p. 128. 
197 Este artigo apareceu por primeira no periódico Estudios Centroamericanos em 1977 e foi republicado pelo 
periódico Selecciones de Teología, em 1979. Neste trabalho é citado conforme as páginas de Mysterium 
liberationis. Conceptos fundamentales de Teología de la Liberación, de 1990. 
198 ELLACURÍA, 1990a, p. 129. 
199 ELLACURÍA, 1990a, p. 129. 
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uma repreensão contundente no Novo Testamento (1Jo 4,20). A partir da noção histórica de 

salvação, é preciso se perguntar pela relação da Igreja com ela e aqui emerge o tema da 

sacramentalidade histórica. 

A sacramentalidade da Igreja se baseia no fato de que a Igreja é corpo – corpo social e 

Corpo de Cristo. Essa corporeidade significa que na Igreja a realidade e a ação de Jesus tomam 

corpo historicamente, ou que ela – a Igreja – realiza uma incorporação de Jesus Cristo na 

realidade histórica. Não se pode perder de vista que I. Ellacuría pensa o corpo em seu aspecto 

unitário, conforme o realismo zubiriano. Por isso, tomar corpo significa que algo se faz presente 

corporalmente e, assim, realmente presente; significa que algo se atualiza e está em condição 

de atuar. A incorporação, por outro lado, é a ativação do tomar corpo, é formar corpo com o 

corpo global e unitário que é a história material da humanidade. Incorporação supõe tomar 

corpo, mas também aderir ao corpo único da história200. 

A Igreja dos pobres é corpo histórico de Cristo, que toma corpo nela, mas também se 

incorpora nela, isto é, se compromete concretamente com toda a complexidade da estrutura 

social. Como Jesus foi o corpo histórico de Deus, a atualidade plena de Deus no meio dos seres 

humanos, a Igreja tem que ser corpo histórico de Jesus Cristo: a continuidade da vida, missão 

e história de Jesus corresponde à Igreja animada pelo Espírito. 

Não há de se contrapor a noção de corpo histórico à noção de corpo místico. A Igreja é 

corpo místico enquanto atualiza, isto é, torna real, a presença de Jesus na história. Assim como 

com Jesus, a Igreja é mais do que nela se vê, seu caráter místico está no fato de que ela pode, 

pela ação do Espírito, superar a história dentro da própria história201. Trata-se de uma 

compreensão da mística da Igreja que deixa de lado todo sobrenaturalismo, inclusive mais, esse 

sobrenaturalismo não tem nada de cristão porque o que Jesus tinha de “sobrenatural” só pôde 

ser captado naturalmente. 

Uma possível razão para a distinção entre histórico e místico está na comparação 

equivocada entre o conceito de salvação do livro do Êxodo (Ex 15,15-31) e o da Carta aos 

Romanos (Rm 6,2-5). É uma interpretação perigosa afirmar que a salvação de Israel – das mãos 

do faraó e da opressão no Egito – seja um acontecimento histórico-político e a salvação de Jesus 

– do pecado e da morte pelo batismo – seja acontecimento místico. 

A salvação oferecida ao ser humano em Jesus Cristo se remete também a um 

acontecimento histórico: a Páscoa de Jesus, que aconteceu em um julgamento político. É 

preciso lembrar que não basta responder à pergunta “para que Jesus morreu?”; é preciso se 

 
200 ELLACURÍA, 1990a, p. 130. 
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questionar “por que o mataram?” Além do mais, a vida que brota da ressurreição também é 

um acontecimento histórico-político que permitiu àqueles que seguiam Jesus caminhar com 

esperança pela história. Portanto, não há sentido distinguir – a ponto de separar – o histórico do 

místico. Essa mesma reflexão vale para a Igreja. 

A sacramentalidade histórica da Igreja dos pobres se compreende a partir de sua 

corporeidade histórica que não remete somente à efetividade dos sete sacramentos, mas ao 

sacramento radical e fundamental que é Cristo202. Essa sacramentalidade é entendida a partir de 

uma dupla característica: visibilidade e efetividade da salvação anunciada pela Igreja. A 

sacramentalidade histórica da Igreja dos pobres deve se fazer visível e eficaz mediante 

diversas formas que, mesmo não possuindo a mesma dos sete sacramentos, não podem ser 

consideradas mais profanas porque são ações que colocam em exercício a missão salvadora da 

Igreja, como é o caso da luta pela justiça: 

 

A Igreja realiza sua sacramentalidade histórica salvífica anunciando e realizando o 
Reino de Deus na história. Sua práxis fundamental consiste na realização do Reino de 
Deus na história, em um fazer que permita o Reino de Deus se realizar na história203. 

 

Uma Igreja centrada em si mesma não é uma Igreja que é sacramento de salvação; é, de 

fato, um poder que segue o dinamismo dos poderes temporais. Tampouco pode-se dizer que o 

centro da Igreja é o Cristo Ressuscitado, porque abandonaria toda a realização histórica do 

Reino de Deus, que foi o centro da vida dele. A Igreja está a serviço do Reino; o centro de toda 

a sua ação não é anunciar a si mesma, mas seguir Jesus Cristo e, portanto, anunciar, como ele, 

o Reino de Deus204. Só uma Igreja esvaziada de si pode pretender ser Sacramento histórico da 

salvação porque está disposta, assim como Jesus, a ser dom de si mesma para os seres humanos, 

sobretudo os mais necessitados, e isso até a morte e morte de cruz (Fl 2,8). 

 

1.4.2.2 A Igreja dos pobres, a ressurreição da verdadeira Igreja 

 

Em 1981, diversos artigos de J. Sobrino foram recompilados e publicados no livro 

Ressurrección de la verdadera Iglesia – los pobres, lugar teológico de la Eclesiología. Os 

artigos abordam diversos temas, como o conhecimento teológico, o serviço à justiça, a 

experiência de Deus, o testemunho eclesial, a missão evangelizadora da Igreja, a vida religiosa 

 
202 ELLACURÍA, 1990a, p. 133. 
203 ELLACURÍA, 1990a, p. 134. 
204 ELLACURÍA, 1990a, p. 134. 
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e a perseguição da Igreja. Concentrar-se-á aqui, entretanto, no artigo que inspira o nome do 

livro: La Iglesia de los pobres, resurrección de la verdadeira Iglesia. 

O artigo apareceu por primeira vez no livro Cruz y ressurrección. Presencia y anuncio 

de una Iglesia nueva. Seu contexto original era a preparação da Conferência Geral de Puebla e 

tinha como pretensão contribuir, mediante o trabalho de diversos teólogos e comunidades de 

base, com o enfoque de uma Igreja popular, isto é, uma Igreja que nasce do povo. Tratava-se 

de um grande esforço para superar a perspectiva puramente sociológica que estava na Igreja 

popular, que era contraposta por uma perspectiva teológica da Igreja oficial. Era, portanto, 

fundamental apresentar a Igreja popular a partir de um enfoque propriamente teológico, isto é, 

que na Igreja popular aparece a primeira eclesialidade205: 

 

[...] Não nos foi pedido a descrição e reflexão sobre a Igreja dos pobres, mas refletir 
sobre ela precisamente enquanto “ressurreição”. Isto significa que a Igreja dos pobres 
é uma ruptura com outras formas tradicionais de ser Igreja e que nessa Igreja de pobres 
aparece uma maior plenitude, uma maior autenticidade da Igreja206. 

 

Como o próprio autor indica, ao falar de ressurreição da Igreja não se quer dizer que ela 

esteja morta e que tenha que começar a viver a partir da Igreja dos pobres; não se trata disso. 

Mas, por outro lado, não se pode pensar que a ressurreição, nesse caso concreto, seja 

simplesmente uma metáfora. A Igreja sempre corre o risco de se mundanizar, de assumir formas 

pecaminosas do mundo e se tornar irrelevante. 

Por essa razão, o Senhor ressuscitado reaparece a ela, em determinadas épocas, para lhe 

dar vida. A Igreja dos pobres crê nessa possibilidade e confessa com os discípulos que aquele 

que foi crucificado agora lhe aparece ressuscitado. O agora da aparição do Senhor ressuscitado 

é o momento dos pobres, a irrupção dos pobres na história. A tarefa a seguir consiste em 

relacionar o surgimento da Igreja no Novo Testamento e seu re-surgimento na Igreja dos 

pobres. 

O primeiro que se deve afirmar é que a Igreja pertence à ressurreição de Jesus Cristo. 

Assim como “a fé na ressurreição [de Jesus] é um momento interno desta mesma ressurreição 

e não a tomada de consciência de um acontecimento que, por sua essência, poderia da mesma 

forma passar desapercebido”207, a Igreja nasce daquilo que aconteceu com seu Senhor. Trata-

se de uma realidade histórica distinta, mas que brota a partir da própria ressurreição. 

 
205 SOBRINO, 1981, p. 99. 
206 SOBRINO, 1981, p. 99-100. 
207 RAHNER, K., THÜSING, W. Cristología. Estudio teológico y exegético. 1ª ed. Madrid: Ediciones Cristiandad, 
1975, p. 43. 
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Mas além da coincidência dos fatos, há também uma coincidência de conteúdos entre 

Jesus ressuscitado e a Igreja. Seguindo a tríade kantiana – o que posso saber, o que posso 

esperar, o que posso fazer –, a Igreja sabe que o Pai ressuscitou Jesus (At 2,32); a Igreja espera 

em Jesus ressuscitado dos mortos como primícias dos que já morreram (1Cor 15,20); a Igreja 

anuncia a ressurreição de seu Senhor (1Cor 15,12). Entretanto, está o risco de des-cristianizar 

não só a Igreja, mas o próprio Jesus ressuscitado: deixar de lado as realidades penúltimas, em 

nome das últimas. Para que isso não aconteça, a Igreja confessa que aquele que ressuscitou foi 

crucificado: o Cristo ressuscitado é Jesus crucificado208. 

Para captar a profundidade do conteúdo da ressurreição é preciso passar pelo escândalo 

de cruz e superá-lo. Por essa razão, a Igreja se estrutura, em primeiro lugar, com aqueles que 

não são somente testemunhas da totalidade do Cristo, mas também testemunhas da história de 

Jesus de Nazaré. Nessa história, Jesus se solidarizou especialmente com os pobres, mostrou 

compaixão para com eles, anunciou a eles a proximidade do Reino de Deus e atacou os 

poderosos que acabaram por condená-lo à morte de cruz209. 

Como tese teológica, afirma J. Sobrino, é possível mostrar que a Igreja surgiu não só de 

sua correlação com a totalidade de Cristo a partir da ressurreição, mas também de sua correlação 

com uma vida concreta de Jesus, uma vida de solidariedade e a serviço aos pobres. É uma Igreja, 

portanto, histórica que exige não só uma investigação teológica, mas uma investigação histórica 

como tal210. 

Não é estranho pensar que a Igreja de Jerusalém tenha crescido entre os pobres, ainda 

que não exclusivamente. Esse fato significou confrontação com temas perenes da história, como 

a tensão entre ricos e pobres, entre opressores e oprimidos. Ao mesmo tempo, a própria decisão 

de evangelizar os gentios – uma decisão profundamente teo-lógica – é a opção para que a Igreja 

vá ao encontro de um mundo majoritariamente pobre, quando não um mundo de escravas e 

escravos. A Igreja, tampouco, concebe-se a si mesma desde o poder e da força da instituição, 

ainda que posteriormente se identifique um claro processo de institucionalização da fé. 

Se a Igreja no seu surgimento não se concebeu a si mesma como elitista, nem baseou 

sua missão no poder, espera-se que seu anúncio tenha correspondido às necessidades populares, 

principalmente à necessidade de esperança. Isso reforça a ideia de uma correlação profunda e 

 
208 SOBRINO, 1981, p. 102. 
209 SOBRINO, 1981, p. 104. 
210 SOBRINO, 1981, p. 105. 
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íntima entre Jesus Cristo crucificado e ressuscitado e a Igreja, entendida, agora, como Igreja 

dos pobres211. 

É essa Igreja dos pobres verdadeira Igreja? Ainda mais, é a Igreja verdadeira? Essa 

pergunta não pode ser respondida exclusivamente a partir de um ponto de vista técnico, isto é, 

se se trata de uma Igreja cismática ou herética. O que J. Sobrino pesquisa é se na Igreja dos 

pobres é possível verificar a primeira eclesialidade212: a fé, a esperança, o amor, a presença de 

Jesus Cristo, a missão como no tempo daqueles que comeram e beberam com o Senhor depois 

de sua ressurreição (At 10,41). 

Por outro lado, a pergunta pela veracidade da Igreja não é tema recente na Teologia: por 

ser Sacramento histórico da salvação é fundamental que nela se veja histórica e sensivelmente 

essa salvação. Aquilo que é perceptível dela é o que a torna crível para o mundo. O I Concílio 

de Constantinopla, do ano 381, apresentou as quatro notas da verdadeira Igreja: una, santa, 

católica e apostólica (DH 150). Pode-se discutir se a verificação histórica das quatro notas é o 

melhor caminho para afirmar a veracidade da Igreja. Para o propósito do autor, entretanto, essa 

verificação é suficiente porque 

 

[...] ao citar a “santidade” está se apontando ao que chamamos de substância eclesial; 
ao citar a “apostolicidade” está se nomeando tanto a origem normativa da missão, 
como sua essência; ao citar a “unidade” e a “catolicidade” está se apontando a um 
importante princípio de estruturação interna e de relação entre as diversas igrejas 
locais213. 

 

J. Sobrino quer mostrar como essas notas estão na Igreja dos pobres e como, pela 

realização histórica delas, aparece mais eclesialidade; inclusive, ele se pergunta se esse mais se 

deve justamente ao fato de ser uma Igreja dos pobres. Esse é o caminho empreendido para 

abandonar de vez a ideia de que à Igreja dos pobres se aproxima só a partir de uma perspectiva 

sociológica; ela comporta uma aproximação teológica no sentido mais próprio da expressão. 

Contudo, J. Sobrino não seguirá o caminho até então usado por diversos teólogos: usar as quatro 

notas da Igreja para defender, apologeticamente, a Igreja Católica. Seu esforço não se restringirá 

a isso; pelo contrário, se esforçará para mostrar que na Igreja dos pobres as quatro notas 

recuperam a força para comprovar a veracidade da Igreja214. 

 
211 SOBRINO, 1981, p. 106. 
212 SOBRINO, 1981, p. 114. 
213 SOBRINO, 1981, p. 115. 
214 SOBRINO, 1981, p. 116. 
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Para refletir sobre o tema, o autor incorpora argumentos de Hans Küng, expostos no 

livro La Iglesia (1968)215 e de J. Moltmann, apresentados em La Iglesia, fuerza del Espíritu 

(1979)216. Ele começa pela unidade da Igreja ressaltando que ela é una porque sua origem é 

uma: um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só Batismo (Ef 4,5).  

Um bom argumento para sustentar a unidade da Igreja é destacar que seu princípio 

unificador é o próprio Cristo e seu Evangelho. Isso não traz problema para a pluralidade das 

igrejas; em uma perspectiva claramente ecumênica, a unidade não nega a pluralidade das 

diversas formas de ser Igreja. Porém, esse caminho não esclarece como e com quais mediações 

o Evangelho tem a capacidade de unificar a Igreja. Deve se enfatizar, portanto, a unidade da 

Igreja a partir de sua missão para o mundo, principalmente para os pobres do mundo. Trata-se 

de uma exigência para a Igreja – e as igrejas – no momento de sua estruturação. A realidade 

histórica é inserida como elemento decisivo para a unificação da Igreja ad extra, mas também 

ad intra. 

O segundo argumento é o que se verifica histórica e teologicamente na Igreja dos 

pobres. É decisiva para essa afirmação a práxis da Igreja dos pobres que não permite 

concepções plurais de Deus, de Cristo, do ser humano, da graça e do pecado: 

 

Em verdade, existe um só Senhor, Jesus Cristo, o Jesus histórico, crucificado, servo 
de Javé e ressuscitado; existe um só Deus, que quer a vida dos homens, escuta o 
clamor dos oprimidos, morre com eles na história e mantém sempre vivos os gemidos 
de parto de uma nova criação; existe um só Espírito, renovador da história, doador da 
vida e que fala pelos profetas de então e os atuais217. 

 

A práxis histórica da fé revela a unidade da Igreja. Não se trata, em primeiro lugar, da 

confissão de uma doutrina, mas da ação em favor do Reino de Deus para os pobres. A unidade 

da Igreja resplandece quando os pobres deixam de ser meros ouvintes passivos e se tornam 

sujeitos ativos da fé, da esperança e do amor. Nessa Igreja, as barreiras entre hierarquia e povo 

são quebradas, não a partir de uma ideologia, mas a partir da solidariedade na forma de 

suportar-se mutuamente, de ser um só corpo eclesial que compartilha a luta e a esperança de 

libertação218. 

Com relação à santidade, é preciso dizer que se trata da primeira nota que corresponde 

cronológica e logicamente à Igreja. Se ela é sacramento da salvação de Deus, seria uma grande 

contradição pensar uma Igreja que não seja santa. Contudo, é preciso cuidar para não cair no 

 
215 KÜNG. H. La Iglesia. Barcelona: Editorial Herder, 1968. 
216 MOLTMANN, J. La Iglesia, fuerza del Espíritu. 1ª ed. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1978. 
217 SOBRINO, 1981, p. 116. 
218 SOBRINO, 1981, p. 116-122. 
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triunfalismo eclesiástico, que tantas vezes marcou a reflexão sobre a santidade eclesial. 

Tampouco se pode esquecer que a santidade tem um reverso, o pecado da Igreja; os membros 

da Igreja são pecadores219. 

De fato, é por esse reverso que começa a reflexão sobre a santidade da Igreja. Antes de 

se declarar santa, a Igreja se reconhece pecadora, é uma comunhão de pecadores; quem a torna 

santa é Deus. A Igreja não é santa por si mesma, mas é santificada por Deus. Contudo, é mister 

superar o pensamento abstrato sobre essa santidade: a Igreja é santa porque, pela graça do Cristo 

crucificado, Deus se manifesta nela como santo. Os sinais da santidade da Igreja e de seus 

membros são visíveis nos sinais de sofrimento e de perseguição, nos gestos de resistência ao 

mundo e, sobretudo, na pobreza. A compreensão de santidade da Igreja é, portanto, santidade 

em pobreza, a comunhão com o Cristo pobre e sofredor. 

Na Igreja dos pobres também se confessa a santidade e o pecado da Igreja, mas há uma 

reformulação desses conceitos. É claro que a santidade da Igreja está em Deus, não só como 

afastamento daquilo que é profano, mas como aproximação histórica de Deus a seu povo. Nessa 

aproximação, separa-se o que é graça do que é pecado e se revela a incondicionalidade de Deus 

que mantém seu sim ao mundo, especialmente seu sim ao mundo dos pobres. 

Essa incondicionalidade não pode ser entendida como amor genérico, mas na vontade 

expressa de vida para o pobre. Formulado negativamente, ao manter seu sim ao mundo do 

pobre, Deus mantém seu não ao pecado. Não se trata, novamente, de um amor genérico e 

abstrato de Deus para com o mundo, mas de uma práxis dialética em favor do pobre e contra o 

pecado, em favor do oprimido e contra o opressor. 

A Igreja dos pobres dá nome concreto para o amor e comprova que, na supremacia 

desse amor, revela-se a verdadeira santidade. Amar, nesse sentido, não é agir com benevolência 

para com formas que já existem, mas é re-agir contra a desumanização para que formas de 

humanização surjam. Os pobres exigem com urgência, por sua condição histórica, essa re-ação 

própria do amor, que se reveste da estrutura histórica da justiça. Se o amor não é entendido de 

forma genérica na Igreja dos pobres, a mesma coisa vale para o pecado: são os mecanismos de 

desumanização e as estruturas de morte. 

É santa a Igreja dos pobres porque propõe, em sua práxis, o modelo cristão da 

aproximação histórica de Deus ao mundo que não é outro que a do Servo sofredor, aquele que 

carrega sobre si o pecado do mundo e o transforma em salvação. Logo, ser santa para a Igreja 

consiste em assumir o pecado desde dentro, tal como o Servo sofredor, tal como Jesus de 

 
219 BARREIRO, A. Povo santo e pecador. A Igreja questionada e acreditada. 1ª ed. São Paulo: Ed. Loyola, 1994, 
p. 103-194. 
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Nazaré. Assim, manifesta-se o amor maior que é a doação da vida pela salvação de todos. Essa 

doação da vida não é exceção na Igreja dos pobres, pelo contrário é realidade constante, 

sobretudo pela presença dos mártires220. 

Em primeiro lugar, com relação à catolicidade da Igreja é preciso afirmar que, mesmo 

tendo se convertido em um termo técnico, a Igreja Católica é aquela que não se separou da 

Igreja universal em meio às disputas trinitárias e cristológicos dos século III-V. O termo designa 

o fato de a essência da Igreja se realizar universalmente, isto é, em todos os tempos e lugares. 

Refletir sobre a catolicidade da Igreja torna-se problemático, porque será preciso 

esclarecer a relação entre as diversas Igrejas locais e a Igreja universal, mas também a relação 

entre a pluralidade de comunidades eclesiais e a Igreja e entre a pluralidade da comunidade 

humana e a Igreja. 

Seguindo a pista do ecumenismo, pode-se afirmar que a pluralidade das comunidades 

eclesiais não nega a universalidade da Igreja, pelo contrário, essa universalidade se realiza na 

pluralidade sociocultural das igrejas. Nessa perspectiva, também se faz possível entender a 

relação entre as igrejas locais e a Igreja universal: a universalidade não é negada na realidade 

local, pelo contrário, a universalidade se realiza – ou, mais precisamente, se atualiza – na 

diversidade local. 

Por outro lado, a catolicidade da Igreja está diretamente relacionada com o mundo, e 

não se realiza sem tomar partido, mas estando do lado dos pobres e humildes, já que os ricos e 

poderosos estão sob o juízo de Deus. Não se trata de uma parcialidade que destrói o 

universalismo cristão, nem desmente o amor salvador de Deus, mas que concretiza tanto um 

como outro. Trata-se do amor histórico de Deus pela humanidade pobre. 

J. Sobrino ressalta o segundo argumento – a relação da Igreja com o mundo – porque vê 

essa realidade concretizada historicamente na Igreja dos pobres. A universalidade da Igreja se 

manifesta no fato de que ela vai ao encontro da dispersão da totalidade, vai ao que está perdido 

e é desvalorizado. Nessa mesma perspectiva, o autor ainda destaca que, se na atualidade se fala 

de uma Igreja local na América Latina, isso não se deve a concepções culturais diversas e, 

menos ainda, à existência de heresia ou cisma. É possível falar de uma Igreja local latino-

americana pelo seu compromisso histórico e pela releitura da Igreja como Igreja dos pobres. 

Essa Igreja local desenvolveu sua própria reflexão: a Teologia da Libertação que 

proclama a libertação histórica contra o cativeiro da opressão, que redescobriu a religiosidade 

do povo e procurou novas formas para sua expressão, e que tem como seu ponto de partida, 

 
220 SOBRINO, 1981, p. 122-126. 
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cronológico e lógico, na irrupção dos pobres na Igreja. J. Sobrino destaca que são os pobres e 

não os teólogos os responsáveis pela originalidade e criatividade da Teologia latino-americana 

da Libertação. 

Também não se pode deixar de mencionar que a Igreja local latino-americana 

desenvolveu seu próprio magistério. Ainda que as vozes episcopais sejam não poucas vezes 

dissonantes, o episcopado latino-americano não se afasta da vida dos mais pobres, os prediletos 

de Deus. Sem deixar de lado as demais Conferências Gerais, destaca-se a de Medellín que em 

seu documento conclusivo deixa bem claro que a causalidade principal da constituição de um 

magistério local na América Latina são os pobres. 

Precisamente por essa consciência de ser Igreja local, a Igreja latino-americana 

compreende a catolicidade e a universalidade da Igreja. Dessa forma, a palavra católica ganha 

nova compreensão: o que se lê no número 01 da Constituição Dogmática sobre a Igreja do 

Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, “a Igreja, em Cristo, é como que o sacramento ou sinal 

e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano”, adquire 

historicidade na Igreja local latino-americana. 

A unidade de todo o gênero humano significa a participação em toda a realidade 

humana, especialmente na realidade humana do pobre. Essa participação não é restrição da 

compreensão do totus da humanidade, mas concretização histórica. Destarte, é possível pensar 

em uma unidade ecumênica e ecológica. Na Igreja dos pobres, a catolicidade da Igreja se 

redefine e aparece com clareza como serviço aos pobres; já não é uma nota da Igreja que se 

entende desde cima, mas desde baixo221. 

Concluindo sua reflexão sobre a Igreja dos pobres como verdadeira Igreja, J. Sobrino 

se refere à apostolicidade da Igreja. Essa nota revela dois aspectos diversos, porém 

relacionados: a Igreja tem sua origem nos apóstolos (origem cronológica da Igreja) e deve 

manter a mesma estrutura apostólica, isto é, missionária. 

O tema pode ser abordado a partir de três premissas: os apóstolos são logicamente 

anteriores à Igreja, isto é, o ser e a missão dos apóstolos não se remetem à instituição da Igreja, 

mas no envio de Jesus Cristo. No testemunho dos apóstolos, há algo primigênio, fundamental 

e normativo sobre Jesus para todos os tempos, isto é, deve-se chegar no testemunho daqueles 

que foram suas testemunhas privilegiadas (Lc 1,2); e a Igreja apostólica não é um fim em si 

mesma, mas deve realizar-se na missão apostólica, isto é, no envio missionário. 

 
221 SOBRINO, 1981, p. 127-132. 
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A partir do ser apostólico da Igreja, entende que só no apostolado suas estruturas chegam 

a uma concretização verdadeiramente cristã. Vale relembrar as palavras de Paulo VI na 

Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi: “Evangelizar constitui, de fato, a graça e a vocação 

própria da Igreja, a sua mais profunda identidade. Ela existe para evangelizar [...].” (EN 14)222. 

Mais ainda, tudo aquilo que é realidade ad intra da Igreja “não adquire todo o seu sentido senão 

quando ela se torna testemunho, provocando a admiração e a conversão, e se desenvolve na 

pregação e no anúncio da Boa Nova.” (EN 15). 

A Igreja dos pobres é uma Igreja do apostolado, uma Igreja da evangelização. A práxis 

tem primazia e, como destaca G. Gutiérrez, os sujeitos históricos dessa práxis são os pobres, 

que até então eram os esquecidos da história223. O primeiro elemento da missão da Igreja é o 

anúncio do Reino de Deus que se aproxima; não se trata, portanto, do anúncio da própria Igreja 

como muitos ainda insistem. 

Contudo, a ideia que parece ser óbvia é pouco operativa porque não basta distinguir a 

Igreja do Reino de Deus, é preciso indicar onde essa distinção é evidente. Esse lugar são os 

pobres, porque mostram com sua vida de privação que o Reino de Deus, mesmo que esteja se 

aproximando, ainda não chegou. Com isso, são eles que retiram a presunção de a Igreja se 

igualar ao Reino. Logo, os pobres oferecem para a missão da Igreja horizonte histórico e tornam 

evidente a urgência do anúncio do Reino. 

Porém, ainda é possível aprofundar mais. Para isso, é necessária uma perspectiva 

drasticamente diferente: a missão não deve ser entendida a partir da Igreja, mas a Igreja a partir 

da missão. A missão apostólica primordial é do próprio Jesus Cristo, o apóstolo, o enviado do 

Pai. Por essa missão, a Igreja é fundada e, por ser de Cristo, conduzirá inevitavelmente ao 

conflito, à oposição e ao sofrimento. 

Junto com o anúncio do Reino, os pobres forçam que a missão da Igreja se defina como 

denúncia contra o mal, o pecado, a injustiça e a opressão. Conflito, oposição e sofrimento se 

tornam realidade na Igreja dos pobres; de fato, pobres e perseguição são duas categorias que 

estão em relação histórica direta. O testemunho apostólico da Igreja é o mesmo dos apóstolos, 

portanto não é de se esperar outro destino da Igreja que o dos apóstolos: o martírio224. 

 
222 PAULO VI, Papa. Exortação apostólica Evangelii Nuntiandi. Roma: 1975. Disponível em: 
https://www.vatican.va/content/paul-vi/pt/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-
nuntiandi.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
223 GUTIÉRREZ, G. Teología desde el reverso de la historia. 1ª ed. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones, 
1977, p. 50-55. 
224 SOBRINO, 1981, p. 132-136. 
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Finalmente, é preciso dizer que os pobres contribuem, analogamente como os apóstolos, 

com a missão da Igreja. Estes foram os primeiros evangelizadores e, portanto, possuem 

primazia lógica em relação à Igreja. Aqueles são os destinatários privilegiados da Boa-notícia 

do Reino de Deus. Portanto, é possível afirmar que existe uma relação transcendental – a priori 

– entre a Boa-notícia e os pobres. Por essa razão, será um trabalho vazio querer encontrar 

significado para a Boa-notícia deixando de lado os pobres. Quando a Igreja leva a sério a 

realidade dos pobres, ela se torna verdadeiramente apostólica; são eles que fazem avançar – a 

posteriori – o processo de evangelização. 

O que parece ser paradoxal, torna-se evidente: a Boa-notícia destina-se a eles, em 

primeiro lugar, mas eles também são os primeiros evangelizadores da Igreja dos pobres. Eles 

não são testemunhas de Jesus Cristo, como os apóstolos, as colunas da Igreja; mas são 

sacramento de Jesus Cristo na história. Portanto, a Igreja dos pobres é apostólica porque eles, 

os pobres, orientam de modo cristão a sua missão225. 

Depois dessa análise detalhada das quatro notas da Igreja e da constatação de que elas 

podem ser relidas e aprofundadas em seu significado mais primigênio, J. Sobrino afirma que a 

Igreja dos pobres é Igreja verdadeira, mas também a verdadeira Igreja. As notas são expressão 

da verdade histórica da Igreja, e, no esforço feito pelo autor, não existiu a pretensão de 

relacioná-las com as estruturas e os mecanismos da Igreja, mas com o que ele chama de 

primeira eclesialidade. 

A Igreja dos pobres coloca-os como mediação última da realidade transcendental da 

Igreja. Ainda que reconhecendo os limites da comparação, J. Sobrino utiliza um exemplo 

comum da Cristologia: o Jesus histórico e o Cristo da fé, a Igreja histórica e a Igreja da fé. 

Mesmo que não se possa reduzir a totalidade do Cristo da fé à singularidade do Jesus histórico, 

aquele sem este perde concretização histórica, generaliza-se e torna-se abstrato. Do mesmo 

modo a Igreja: ainda que a Igreja da fé – o Povo de Deus, o Corpo de Cristo, o Templo do 

Espírito – não possa se resumir às suas concretizações históricas, aquela sem estas perde 

densidade e, portanto, relevância histórica. O Ressuscitado é o Crucificado, o Povo de Deus é 

a Igreja dos pobres226: 

 

Quando falamos hoje da Igreja dos pobres como verdadeira Igreja não estamos 
falando, portanto, de “outra” Igreja que não fosse a católica ou as diversas igrejas 
protestantes. Estamos falando de uma nova forma de ser Igreja. Tampouco dizemos 
que essa Igreja dos pobres ali onde ela está seja a Igreja pura, não contaminada com 
pecados e erros, nem que seja adequadamente a Igreja da fé. O que estamos dizendo 

 
225 SOBRINO, 1981, p. 137-138. 
226 SOBRINO, 1981, p. 138-141. 
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é que essa Igreja dos pobres é estruturalmente a forma verdadeira de ser Igreja de 
Jesus hoje; nela se encontra o canal estrutural para se aproximar cada vez mais da 
Igreja da fé e ela realiza melhor o ser sacramento histórico da libertação227. 

 

1.4.2.3 Extra pauperes nulla salus 

 

Como é possível constatar, diversos elementos presentes na reflexão teológica de I. 

Ellacuría também estão presentes nos escritos de J. Sobrino: o pobre como lugar social e 

teologal, o imperativo de historizar para teologizar e a centralidade do Reino de Deus. Não é, 

portanto, de se estranhar que as intuições de ambos os autores sobre a Igreja coincidam em 

diversos pontos. A afirmação de rico conteúdo eclesiológico extra pauperes nulla salus poderia 

nascer do pensamento dos dois, mas será J. Sobrino que a apresentará. 

Trata-se de uma afirmação que parafraseia Orígenes228 e Cipriano de Cartago229: extra 

ecclesiam nulla salus – uma frase de complexo entendimento. Não somente em uma única, mas 

em diversas oportunidades ao longo da história, se quis entender e fazer entender que a ecclesia 

da frase é a Ecclesia Catholica, não entendida como comunhão católica, isto é, universal, mas 

como instituição. Evidentemente, nessa perspectiva a frase não é somente de difícil, mas de 

errado entendimento: a salvação não pertence à Igreja Católica, enquanto instituição, a salvação 

é de Deus e não está circunscrita somente aos limites da instituição católica. Como entender 

corretamente essa frase dos Santos Padres? 

O melhor caminho é pela leitura da Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio 

Vaticano II, Lumen Gentium, especialmente de seus números 14 a 16. Deus criou toda a 

humanidade como uma família e a salvou como um povo, reconciliando-a em Jesus Cristo. 

Cristo é o único mediador que salva a humanidade – só em Cristo há salvação (LG 14). Ele 

permanece presente na história por sua Igreja, que foi dotada de elementos visíveis e sociais e 

que peregrina pela mesma história até sua consumação escatológica. 

A grande pergunta é: essa Igreja peregrina é necessária para a salvação? Como o próprio 

Concílio Vaticano II afirmou, ela é sinal e instrumento de salvação (LG 01). Pode-se dizer, 

portanto, que é necessária porque o próprio Jesus a constitui como seu sacramento. Também é 

necessária por ser objetivação da presença de Cristo no mundo; a Igreja mostra às mulheres e 

 
227 SOBRINO, 1981, p. 142. 
228 Nemo ergo sibi persuadeat, nemo semet ipsum decipiat: extra hanc domum, id est extra ecclesiam, nemo 
salvatur. (Portanto, ninguém se convença, ninguém se engane: fora desta casa, isto é, fora da Igreja ninguém se 
salva.) (Hom. Jos. III,5) 
229 Quod si haeretico nec baptisma publicae confessionis et sanguinis proficere ad salutem potest, quia salus extra 
ecclesiam non est. (Um herege não pode avançar para a salvação pelo batismo de confissão pública e sangue, 
porque não há salvação fora da Igreja.) (Ep. LXXIII, 21, 2) 
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aos homens, de todos os tempos, sua vocação mais profunda. É necessária porque mostra para 

toda a humanidade quem Deus é em Jesus Cristo; ele é o revelador de Deus e de seu amor, que 

humaniza a humanidade. É necessária porque é instrumento eficaz da salvação em todas as suas 

ações, que incluem os sacramentos (LG 14). 

Por isso, a Igreja deve estar sempre em referência a Jesus e ao anúncio do Reino de Deus 

e se purificar constantemente para que ele e esse anúncio sejam claros e visíveis nela. A 

vinculação a Jesus Cristo conduz à vinculação com seu corpo histórico, que é a Igreja. Isso se 

dá porque o ser humano é um ser comunitário e social, logo, é impensável um projeto de 

salvação que não promova a vinculação dos seres humanos entre si (LG 01). 

A Igreja é chamada a convocar todos os povos ao Reino para que possam gozar 

plenamente da presença de Deus (LG 15). Em nenhum momento, a necessidade da Igreja para 

a salvação deve ser entendida como exclusividade porque a própria Igreja reconhece que o 

Espírito de Deus possui caminhos, só por ele conhecidos, para conduzir a humanidade à 

plenitude do Reino (GS 22). Por fim, Lumen Gentium propõe o modelo dos círculos 

concêntricos para explicar a relação de toda a humanidade com Jesus Cristo e, portanto, com a 

Igreja (LG 16). 

É claro que a Igreja mencionada na apresentação acima não é só a instituição católica, 

mas a Igreja de Jesus. Contudo, cabe a pergunta: se essa Igreja é a Igreja dos pobres, extra 

pauperes nulla salus? Para responder, seguir-se-á as ideias de diversos artigos de J. Sobrino 

que foram recolhidas pelo autor no capítulo terceiro do livro Fuera de los pobres no hay 

salvación: pequeños ensayos utópico-proféticos, publicado em 2007230. 

A frase parte de uma análise de I. Ellacuría assumida por J. Sobrino: é preciso subverter 

a história, mudar sua direção. Como aquele postulou em uma conferência quase ao fim de sua 

vida, a civilização está enferma e só é possível reverter esse quadro doentio, que pode chegar a 

um desenlace fatídico e fatal, desde dentro da própria história. Qual é a civilização que está 

enferma? A civilização do capital, que faz da “acumulação do capital o motor da história e de 

sua posse e desfrute, o princípio de humanização. Em um mundo configurado pecaminosamente 

pelo dinamismo capital-riqueza é preciso suscitar um dinamismo diferente que o supere 

salvificamente”231. 

Trata-se do desafio de superar a civilização do capital e fazer surgir a civilização da 

pobreza, nas palavras de I. Ellacuría, ou a civilização da austeridade compartilhada, nas 

 
230 As referências apresentadas no trabalho seguirão a edição brasileira, publicada pelas Edições Paulinas em 2008. 
231 ELLACURÍA, I. Utopía y profetismo desde América Latina. Un ensayo concreto de soteriología histórica. 
Revista latinoamericana de Teología, San Salvador, v. 17, p. 141-184, may./ ago. 1989, p. 178. 



93 
 

palavras de J. Sobrino232. Mas não superar de qualquer forma; superar salvificamente o que não 

significa partir do zero, mas começar de novo e começar contra dentro da dialética pobre-rico. 

É preciso uma ação histórica que reverta a pobreza massiva, a escandalosa distância 

entre ricos e pobres, a exploração das trabalhadoras e dos trabalhadores, a destruição ecológica 

e a perversão de conquistas fundamentais da sociedade como a democracia, os direitos humanos 

e a igualdade de gênero. Pode ser uma expressão que soe forte, mas é preciso reverter a 

prostituição do espírito que desumaniza o ser humano em grau superlativo233. 

Só há um caminho para a superação almejada: acolher a contribuição das vítimas da 

história, dos pobres e oprimidos. Não se pode sequer pensar uma alternativa diferente para a 

subversão da história que não seja o despertar da utopia e da esperança deles. É impossível 

negar os sinais dos tempos e dizer que a pobreza está diminuindo – o enriquecimento de poucos 

não significa melhoria de vida para muitos. Vida melhor para poucos significa, de fato, 

condenação de muitos à morte lenta e, não poucas vezes, violenta. Trata-se de uma lógica cruel 

e perversa que tem como resultado a insensibilidade diante de tanto sofrimento234. 

Parece que sempre se encontram desculpas para não enxergar a realidade, para não se 

deixar impactar por ela; à civilização do capital falta honradez para com a realidade. Essa falta 

de honradez se transforma em graves acusações contra Deus – onde está Deus diante de tanto 

sofrimento? – e contra o ser humano – onde está a racionalidade humana que é capaz de chegar 

à Lua, mas não consegue eliminar a fome? Nas palavras de I. Ellacuría, essa falta de honradez 

é o pecado do mundo, porque perverte a verdadeira imagem de Deus e a do ser humano: 

 

Então, não só oikós, símbolo básico da realidade humana, está gravemente enfermo e 
necessita de salvação, mas também o ar que o espírito respira. É o encobrimento da 
verdade e a proliferação da mentira, o silêncio diante da desigualdade escandalosa 
entre ricos e pobres, o adormecimento de ricos – e também de pobres [...]235. 

 

Uma solução aparente são as políticas para a diminuição da pobreza. Trata-se, porém, 

de uma solução simplista porque é avaliada somente a partir de avanços tecnológicos e 

pragmatismo político. Evidentemente, avanços tecnológicos e boas políticas são decisivos na 

eliminação da fome e acesso a infraestrutura básica, contudo o combate à pobreza e à miséria 

tem que incorporar em si elementos éticos. Pobreza e miséria não afetam uma espécie animal 

 
232 MAIER, M. A civilização da pobreza e os desafios globais de hoje. In: AQUINO JÚNIOR, F., MAIER, M., 
CARDENAL, R. (Orgs.). A civilização da pobreza. O legado de Ignacio Ellacuría para o mundo de hoje. 1ª ed. 
São Paulo: Ed Paulinas, 2014, p. 173. 
233 SOBRINO, 2008, p. 68. 
234 SOBRINO, 2008, p. 70-73. 
235 SOBRINO, 2008, p. 74. 



94 

 

qualquer, mas seres humanos. O antigo ideal de fazer coincidir virtude e felicidade deve estar 

presente em toda empresa de diminuição da pobreza236. 

Os exemplos de desumanização, na realidade atual, multiplicam-se, mas a pergunta que 

cabe a esta reflexão é a seguinte: em um mundo assim é possível encontrar salvação? “O que 

nos livrará deste mundo inumano e cruel?”237. A resposta será modesta; como já se afirmou 

mais acima, não há outro caminho exceto o de estabelecer uma relação direta entre os pobres e 

a salvação. 

Extra pauperes nulla salus não significa que entre os pobres já se dá automaticamente 

salvação – isso também vale para a Igreja, como já foi apresentado. A frase, porém, significa 

que que sem eles não há salvação; os pobres são, portanto, necessários para a salvação. J. 

Sobrino mostra que a compreensão de extra pauperes nulla salus se dá à maneira de mistagogia, 

isto é, pela introdução em um mistério que sobrepassa238. 

Não se pode negar que a frase do autor tenha causado aversão. Mesmo que a afirmação 

de Orígenes e Cipriano seja uma frase de entendimento complexo e difícil, ela é muito mais 

fácil de se aceitar em sua versão original. A reformulação de J. Sobrino desafia a razão analítico-

instrumental moderna: não é fácil aceitar que do não ilustrado provenha a salvação. Também é 

uma afirmação-limite, que exige uma análise das diversas contribuições que os pobres oferecem 

para a salvação. Mesmo assim, trata-se de uma formulação vigorosa, porque pode subverter o 

rumo dado à história pela civilização do capital. 

Para começar a compreensão da frase de J. Sobrino, é preciso afirmar que, ao longo da 

história da Teologia, sempre houve uma relação entre os pobres e a salvação. A fé dos pobres 

sempre levou à indignação, à compaixão e à conversão, como a Conferência de Medellín 

remarca através da opção pelo pobre. Os horrores do mundo, a teodiceia, sempre estiveram 

presentes no pensamento teológico. Dos pobres depende a salvação como se lê no capítulo 25 

do Evangelho segundo Mateus e, de acordo com a relevância que se dá a eles, o ser humano se 

torna sacramento da presença – ou da ausência – de Deus na história (Mt 5,16). 

Entretanto, o que o autor propõe com sua formulação é ainda mais audacioso porque “se 

trata da opção de deixar que dos pobres venha a salvação”239. O primeiro a ser destacado é a 

experiência que muitos fazem ao se encontrar com os pobres: não há só negatividade entre eles, 

há algo bom. Há valores positivos que permitem a construção de uma civilização de 

 
236 SOBRINO, 2008, p. 77. 
237 SOBRINO, 2008, p. 85. 
238 SOBRINO, 2008, p. 86. 
239 SOBRINO, 2008, p. 88. 
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solidariedade. Não são poucos os que se encontraram com “alegria, criatividade, paciência, arte 

e cultura, esperança e solidariedade” no mundo dos pobres240. 

É uma experiência dialética, porque entre os pobres se encontra uma humanidade mais 

humana à diferença do que encontraram no mundo dos ricos. Por essa razão, se converte em 

uma experiência salvífica porque re-cria esperança na humanidade. É uma verdadeira 

experiência da graça – da gratuidade – porque brota de onde menos se espera. 

Esse algo bom é algo humanizante que cria uma lógica, a qual proporciona uma 

perspectiva diferente da realidade. Permite contemplar a salvação não como fruto do acúmulo 

de riqueza e do desenvolvimento tecnológico; salvação não é progresso. Para os não-pobres a 

experiência desse algo bom é experiência da graça, assim, a opção pelo pobre não significa, em 

primeiro lugar, dar ao pobre, mas receber dele. 

Essa é a mesma lógica que está no núcleo da tradição bíblica, ainda que tenha sido 

esquecida em diversas ocasiões; essa é a mesma lógica da vida e morte de Jesus de Nazaré. Já 

no Antigo Testamento, a opção do Deus de Israel pelo pobre e oprimido é clara e evidente (Ex 

3,7; Is 66,2). O pobre também se torna portador da salvação que vem de Deus, como o Servo 

do Senhor do profeta Isaías (Is 52,13-53,12); a salvação não vem do poder e da abundância. 

Jesus e a salvação que ele traz se encaixam perfeitamente nessa tradição: o Novo 

Testamento deixa claro que sua origem histórica é humilde: “sabemos de onde ele vem” (Jo 

6,41), de Nazaré, de um lugar pobre. Mas como o próprio Jesus experimentou historicamente a 

salvação? Ainda que os Evangelhos não deixem muito clara a resposta a essa pergunta, é uma 

questão crucial porque ele, como diz a Carta aos Hebreus, se colocou diante de Deus com preces 

e súplicas (Hb 5,7) até se converter em irmão maior na fé (Hb 12,2). Que Jesus é salvação para 

outros é claro, mas ele mesmo não teria experimentado a salvação de outros241? 

Que ele a experimentou do Pai, é evidente, mas, em suas palavras “Eu te louvo, ó Pai, 

Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos 

pequeninos” (Mt 11,25), há indícios de que os pequeninos, os pobres e humildes, tornaram-se 

Boa-notícia para ele. Sem pretensões de fantasiar muito, é possível ver que Jesus não era 

indiferente diante da fé do povo simples (Mc 5,34; 10,52; 12,44; 15,28; Lc 7,50). 

Contudo, o mais decisivo para entender a opção pelo pobre na vida e morte de Jesus de 

Nazaré está em sua fundamentação teo-logal: a Palavra se fez carne (Jo 1,14), o Filho se 

esvaziou de si mesmo (Fl 2,7). O Altíssimo não só se abaixou ao ser humano, mas se abaixou 

 
240 SOBRINO, 2008, p. 89. 
241 SOBRINO, 2008, p. 92. 
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no ser humano. A trans-cendência se faz trans-descendência e con-descendência, torna-se 

acolhida amorosa242. Esta é a nova lógica. 

Seguindo sua reflexão, J. Sobrino se pergunta qual é salvação e quem são os pobres que 

a oferecem. Sempre quando se fala de salvação há diversas atribuições possíveis: pessoal e 

social, histórica e transcendente, mesmo que nem sempre apareçam totalmente por separado. 

Mas dada a realidade do mundo, merece destaque a salvação histórico-social de uma sociedade 

enferma. Salvação é o estado positivo de coisas e o processo que leva a esse estado. Em ambos 

os casos, a salvação se dá dentro de um processo dialético, quando não duélico243. 

Como estado positivo de coisas, a salvação histórico-social pode ser entendida como 

vida contra a pobreza que mata, respeito contra o desprezo que exclui, liberdade contra as 

forças que oprimem, fraternidade que contempla a totalidade dos seres humanos como uma 

família e não só como uma mera espécie darwiniana, ar puro do espírito contra o que 

desumaniza – egoísmo, crueldade, individualismo, arrogância. E, assim como no Evangelho, 

pode-se falar de salvações – no plural – e não só salvação – no singular –, o que pode levar a 

uma interpretação a-histórica da salvação244. 

Qual é o lugar de onde se teoriza essa salvação em plural? É claro que não pode ser um 

lugar supostamente universal e homogêneo. A Teologia latino-americana da Libertação nunca 

admitiu uma universalização, especialmente quando ela se apresenta como ideologia, como é o 

caso da globalização. O melhor lugar para teorizar a salvação em plural, portanto, é o mundo 

dos pobres. 

A partir desse mundo, a salvação entendida como processo é libertação contra toda 

forma de opressão. Entretanto, não basta combater o que as estruturas geram de negativo, é 

preciso ir à sua raiz dessa negatividade. Por isso, a salvação entendida como processo também 

é redenção, que em sua compreensão bíblica exige a responsabilização pelo pecado. A 

compreensão cristã de redenção não é só a luta contra o mal desde fora, mas desde dentro. A 

verdadeira redenção acontece quando se carrega o pecado e quem carrega o maior peso do 

pecado da realidade atual são precisamente os pobres245. 

E quem são esses pobres que carregam o pecado da realidade e oferecem salvação? 

Antes de responder a essa pergunta, se recorre ao texto da Conferência Geral de Puebla que 

ressalta sua oferta soteriológica: 

 
242 SOBRINO, 2008, p. 93. 
243 BERNARDES, 2018b, p. 219. 
244 SOBRINO, 2008, p. 95. 
245 SOBRINO, 2008, p. 96. 
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[Os pobres independentemente de] sua situação moral ou pessoal, interpelam [a 
Igreja] constantemente chamando-a à conversão porque muitos deles realizam em sua 
vida os valores evangélicos de solidariedade, serviço, simplicidade e disponibilidade 
para acolher o dom de Deus. (n. 1147) 

 

Esses são os pobres: 

- os materialmente pobres: aqueles que não têm a vida assegurada, viver para eles é 

tarefa máxima e a proximidade da morte é fato certo (acepção econômica de pobres);  

- os dialeticamente pobres: os empobrecidos e oprimidos, os que estão despossuídos do 

fruto de seu trabalho, quando não, são excluídos do seu próprio trabalho; também são privados 

de todo poder social e político, são considerados inexistentes em sua vida e em sua morte 

(acepção sociológica de pobres); 

- os conscientemente pobres: aqueles que decidem pela mesma vida dos pobres materiais 

e sociais; 

- os libertadoramente pobres: aqueles que transformam sua consciência da pobreza em 

compromisso popular e libertador, são conscientes de sua responsabilidade para com todos os 

pobres; 

- os espiritualmente pobres: aqueles que vivem a materialidade com gratuidade, 

esperança, misericórdia, fortaleza nas perseguições e amor, um amor que os capacita para a 

entrega de vida pelos demais246. 

Todos são chamados a ser pobres com espírito, nas palavras de I. Ellacuría. Trata-se de 

enxergar a pobreza desde sua dimensão teologal (a opção de Deus pelo pobre) e cristológica 

(Cristo está presente no pobre); isso torna a oferta de salvação para os não-pobres ainda mais 

radical. 

Essa salvação histórico-social oferecida pelos pobres promove a superação da 

desumanização porque eles são portadores de verdade. Pelo simples fato de serem pobres, 

oferecem luz para que o mundo veja sua verdade. Eles fazem renascer a utopia, não como ou-

topia – um ideal inalcançável, como a perfeição social e política –, mas como eu-topia – aquilo 

que é bom, aquilo para o qual deve haver lugar na história. 

Trata-se da segurança do oikós, da existência e garantia de vida mínima para todos os 

seres humanos; esta é a utopia dos pobres. Correlativamente, os pobres proveem esperança – 

aquilo que se pode verdadeiramente esperar – e não só expectativa, como é comum no mundo 

 
246 SOBRINO, 2008, p. 96-97. 
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da abundância. Sua fé vence a escuridão, sua esperança espera contra toda esperança (Rm 4,18), 

o que também pode ser chamado de santidade primordial247. 

A salvação oferecida pelos pobres está marcada por formas históricas, pelos sinais de 

humanização como resistência, alegria, acolhida. Os pobres têm valores e produzem realidades 

positivas que oferecem direção e elementos de uma nova sociedade; como a lâmpada do 

Evangelho, eles iluminam seu redor (Mt 5,15), chegam a ser sal da terra e fermento do mundo 

(Mt 5,13-14) porque produzem salvação para além de si: 

 

Há sinais de que os pobres são evangelizadores, são salvadores. A esplêndida 
experiência das comunidades de base como fermento de renovação da Igreja e como 
fator de transformação política, o exemplo não puramente ocasional de “pobres com 
espírito”, que se organizam para lutar solidária e martirialmente pelo bem de seus 
irmãos, os mais humildes e fracos, são provas do potencial salvífico e libertador dos 
pobres248. 

 

Os pobres desencadeiam a solidariedade, a ternura dos povos. J. Sobrino a define como 

suportar-se mutuamente os desiguais. Porém, em uma análise mais aprofundada a solidariedade 

também significa dar e receber uns dos outros249. É um dar e receber em âmbitos diversos da 

realidade: os não-pobres podem dar ajuda material, econômica e os pobres, esperança, alegria, 

salvação. 

A modo de conclusão é preciso resgatar algumas reflexões e relacioná-las com o 

ensinamento teológico sobre Deus, Cristo, a salvação e a Igreja. A Conferência Geral de 

Medellín chegou à formulação que o Concílio Vaticano II somente esboçou: a Igreja dos 

pobres. O mistério de Deus foi reformulado, no período pós-conciliar, pela Igreja latino-

americana, a partir de sua predileção pelo pobre. Não se tratava somente de buscar a Deus, mas 

buscá-lo onde ele está: nos pobres deste mundo. 

A mesma reformulação se deu com o mistério de Cristo, como já foi possível constatar 

na primeira parte deste capítulo – o pobre é o lugar eclesial e social da Cristologia. Mas também 

é possível realocar a Soteriologia – extra pauperes nulla salus. Trata-se de repensar o 

dinamismo próprio da salvação de Deus a partir do mundo dos pobres, do mundo dos oprimidos, 

o lugar histórico mais próprio da salvação. 

E a Igreja? Como localizá-la dentro da reflexão apresentada? A Igreja é lugar de 

salvação, em primeiro lugar, não porque nela não há pecado – basta relembrar a afirmação dos 

 
247 SOBRINO, 2008, p. 100-101. 
248 ELLACURÍA, I. Pobres. In: FLORISTAN, C. Conceptos fundamentales de pastoral. Madrid: Ediciones 
Cristiandad, 1983, p. 796. 
249 SOBRINO, 1994, 213-250. 
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Santos Padres que a chamaram de casta meretrix. Se a Igreja é lugar de salvação é porque nela 

está Jesus Cristo e porque ela continua sua missão de anunciar o Reino de Deus, é o Espírito de 

Cristo que produz nela frutos de santidade. Porém, a Igreja não pode perder o imperativo de se 

historizar e isso acontece, por excelência, no mundo dos pobres. 

O IV Concílio de Latrão formula: “pois entre o criador e a criatura não se pode observar 

tamanha semelhança que não se deva observar diferença maior ainda”250 (DH 806). Há 

dessemelhança e descontinuidade entre a Igreja e o mundo dos pobres, porém, também há 

semelhança e continuidade. A Igreja tem um caráter sacramental histórico, que se destaca mais 

se ela se torna Igreja dos pobres. Os pobres remetem a Deus, mas também remetem à Igreja e 

à sua missão de anunciar na história o Reino de Deus251. 

Pensar a Igreja sem os pobres – sem as dores da história – é como pensar Cristo sem a 

cruz. Pensar a salvação sem os pobres é pensar em uma situação extrinsecista incapaz de 

assumir o pecado do mundo e, portanto, incapaz de redimi-lo. J. Sobrino conclui sua reflexão 

sobre a frase extra pauperes nulla salus citando I. Ellacuría. Aqui se fará a mesma coisa, se 

trata de um texto sobre a opção pelos pobres e de se deixar salvar por eles: 

 

Os pobres salvarão o mundo, já o estão salvando, embora ainda não. Buscar a salvação 
por outro caminho é erro dogmático e histórico. Se isso implica esperar contra toda 
esperança, é, definitivamente, uma confiança segura de que se conseguirá tudo isso 
um dia. Os pobres continuam sendo a grande reserva da esperança e da espiritualidade 
humanas252. 

 

1.4.3 O povo crucificado 

 

Igreja dos pobres é a categoria eclesiológica central do pensamento J. Sobrino, herdada 

de I. Ellacuría. Porém, a reflexão deste sobre a Igreja culminará com a formulação do Povo de 

Deus como povo crucificado. A Igreja é historizada na Igreja dos pobres, o Povo de Deus, no 

povo crucificado253: 

 

Para compreender o que é o povo de Deus, importa muito voltar os olhos sobre a 
realidade que rodeia, sobre a realidade de nosso mundo depois de mais ou menos dois 
mil anos desde que Jesus anunciou a aproximação do reino de Deus. Esta realidade 
não é senão a existência de uma grande parte da humanidade literal e historicamente 
crucificada por opressões naturais e, sobretudo, por opressões histórica e pessoais254. 

 
250 […] quia inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo 
notanda. (DH 806). 
251 SOBRINO, 2008, p. 109-111. 
252 ELLACURÍA, 1983, p. 797. 
253 CARDENAL; 2014, p. 167. 
254 ELLACURÍA, 1990b, p. 189. 
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J. Sobrino também assume essa categoria eclesiológica, como será possível verificar 

mais adiante. Ele, inclusive, compara o povo crucificado com o Servo sofredor do livro do 

profeta Isaías. Contudo, antes de apresentar essa comparação, vale destacar o que próprio I. 

Ellacuría entendeu com povo crucificado. 

Ao se deparar com a realidade histórica do povo crucificado pelo pecado do mundo, o 

autor-mártir reflete sobre a continuidade da ação salvífica de Jesus. Sua principal motivação é 

o convencimento do caráter histórico da salvação de Jesus, assim como do caráter salvífico da 

história do povo que está crucificado. Ele insistiu na relação entre a salvação oferecida na 

paixão Jesus e a salvação oferecida na crucifixão do povo, e como ambas as realidades se 

exigem mutuamente. Somente à luz da paixão se entende o povo crucificado, mas também só 

pela luz da crucifixão do povo se tem acesso à paixão. 

Trata-se de um enfoque mais soteriológico que ontológico, porque quer ressaltar não a 

identidade de Jesus com o povo, mas o que ambos representam para a salvação da humanidade. 

É, porém, uma Soteriologia histórica, porque sublinha a salvação presente na história e a 

participação ativa da humanidade nela. O que está em jogo em sua reflexão é o fracasso de Deus 

e do povo diante do pecado do mundo e do mal histórico. Qual é o sentido histórico das maiorias 

oprimidas255? 

Não é uma opção teológica simples, porque não se reconhece facilmente a natureza 

soteriológica do povo crucificado, isto é, o reconhecimento de que os pobres são mais 

evangelizados que os não-pobres e seus evangelizadores. 

Não é difícil afirmar que os pobres tenham sido evangelizados e até que sejam os 

primeiros do Reino, graças à opção de Deus por eles; mas afirmar que sejam evangelizadores e 

salvadores da humanidade não é um passo evidente. O Reino é dado a eles como promessa, por 

isso são chamados de bem-aventurados (Lc 6,20). Entretanto, afirmar que são eles que 

oferecerão a salvação – sendo que nem sequer ainda estão salvos – é inadmissível. 

I. Ellacuría encontrará na cruz de Jesus Cristo a solução para as objeções apresentadas: 

Jesus na cruz e o povo crucificado são abatidos pelo pecado do mundo e trazem a salvação; 

logo, é imprescindível resgatar o escândalo e a loucura da cruz256. 

Tanto a morte de Jesus na cruz, como a morte do povo têm causas históricas, não só 

naturais. Ainda que a morte do povo não aconteça da mesma forma em todos os lugares, 

reconhece-se que a causa mais importante dela é o pecado do mundo, cuja mera existência 

 
255 CARDENAL, 2014, p. 168. 
256 ELLACURÍA, 1990b, p. 190-192. 
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significa a cruz para chegar à ressurreição. O confronto entre o Reino de Deus que se aproxima 

e o pecado faz com que a resistência e a luta, a perseguição e a morte sejam inevitáveis. A 

necessidade da cruz não corresponde a modelos teóricos, como a expiação sacrificial, mas a 

razões históricas. Jesus, como testemunha o Novo Testamento, morreu “por nossos pecados” 

(1Cor 15,3), morreu pelo pecado do mundo. 

A morte de Jesus é consequência imediata de seu modo de viver, entendido como 

serviço ao Reino e, portanto, oposição ao pecado. Mas a morte não significou o fim do sentido 

da vida de Jesus, pelo contrário, suscitou, em suas discípulas e em seus discípulos, a esperança 

numa vida nova ressuscitada. A ressurreição está diretamente remetida à morte que, por sua 

vez, está remetida ao modo de viver, à vida histórica de Jesus, o anunciador do Reino de Deus. 

Essa continuidade não é vivida somente em figura pelo povo (continuidade mística e 

sacramental), mas por um deslizamento histórico torna-se realidade no corpo de Cristo que 

ainda peregrina neste mundo257. 

O totum da presença salvadora de Jesus Cristo não tem continuidade somente no culto, 

nem sequer somente na Eucaristia, mas na história do povo que faz o que ele fez e como ele 

fez. A dimensão histórica da salvação, sua realidade e sentido, afirma I. Ellacuría, estão 

assegurados pela continuidade de Jesus com a humanidade, sobretudo com a humanidade pobre, 

o povo crucificado, que caminha pela história.  

É, de fato, uma relação de continuidade e descontinuidade entre Jesus e a humanidade. 

Descontinuidade porque Jesus se revela o Filho de Deus, o Salvador do gênero humano; mas, 

continuidade, porque mostra a exemplaridade da cruz de Jesus para os povos crucificados. Por 

essa razão, é possível falar de esperança na ressurreição e na vida eterna para aqueles que ainda 

se encontram nos dias da paixão. 

Essa relação é um mistério, como insiste o autor-mártir; sua compreensão total não só 

impossível, mas chega a ser um pecado. Contudo, é possível se aproximar e contemplar esse 

mistério, o que será feita mediante a comparação entre o povo crucificado e o Servo sofredor 

do Senhor258. 

 

1.4.3.1 O povo crucificado e o Servo sofredor 

 

J. Sobrino se aproximará do mistério do povo crucificado pela metáfora do Servo 

sofredor do livro do profeta Isaías. A teologização fundamental do povo crucificado na América 

 
257 CARDENAL, 2014, p. 169. 
258 CARDENAL, 2014, p. 169-170. 
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Latina consiste em considerar o povo crucificado como atualização de Cristo crucificado, a 

quem os autores do Novo Testamento não tiveram dificuldades para identificar com o Servo 

sofredor do Senhor (Mt 8,17; At 8,30-35). 

A comparação não é feita pela busca de horizontes comuns para a interpretação dos 

textos bíblicos, o que poderia ser entendido como uma compreensão cultural deles e diminuiria 

a distância entre passado e presente, mas pela busca de um horizonte comum de realidade259. 

Poderia se pensar que o horizonte comum de realidade entre o povo crucificado e o 

Servo sofredor seja o fato de que ambos são vítimas. Sim, mas não só. Em ambos também há 

salvação. O Servo é enviado para realizar a justiça e o direito universais ao povo oprimido. 

Trata-se de uma missão contrária aos ricos deste mundo que, por essa razão, desprezam-no e 

lhe dão sentença de morte – é um argumento forte para mostrar que a missão do Servo, confiada 

a ele por Deus, também é política. Porém, não se deve esquecer o fato de que o Servo 

interiorizará o amor e a justiça para a criação de um novo ser humano260. 

Os cânticos do Servo afirmam que ele é um homem acostumado a dores, acostumado 

com o sofrimento (Is 50,4-11; 53,3). Essa é a condição habitual do povo crucificado: fome, 

enfermidade, moradia precária, falta de educação e trabalho. Mas também é preciso afirmar que 

a esses sofrimentos mais corriqueiros também devem ser acrescentados os sofrimentos das 

perseguições, torturas e até mortes violentas, tanto que o povo está desfigurado, sem aspecto 

humano (Is 52,14). O que esse povo pode oferecer para o mundo, se até é contado entre os 

pecadores (Is 53,9)? 

Como o Servo, o povo inocente “foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu 

a boca [...], se bem não tivesse praticado a violência nem tivesse havido engano em sua boca” 

(Is 53,7a.9b). É um fato que não revela somente a verdade do Servo, mas a verdade do verdugo; 

não somente a verdade do povo, mas a verdade do pecado do mundo261. 

J. Sobrino arrisca a formular, a partir da reflexão de I. Ellacuría, que a realidade atual 

exige a contemplação da teodiceia, mas também da antropodiceia. E mais: é preciso descer da 

cruz o povo crucificado. “Isto é o cerne da Teologia da Libertação”, insiste o autor262. 

Entretanto, se deve fazer outra pergunta neste momento: qual salvação o povo crucificado traz? 

O povo crucificado é portador de luz para o mundo. Aprisionar a verdade com a injustiça 

é a pecaminosidade fundante da pessoa e das nações (Rm 1,18) e, possivelmente, o maior mal 

 
259 SOBRINO, 1990b, p. 847. 
260 SOBRINO, 1990b, p. 849. 
261 SOBRINO, 1990b, p. 850. 
262 SOBRINO, 1990b, p. 851. 
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que dela nasce seja o obscurecimento do coração. Desmascarar a mentira é uma ação benéfica 

e muito necessária. A luz irradiada pelo povo crucificado permite que os não-pobres conheçam 

seu pecado e se despertem para a conversão263. 

Essa luz também faz brotar a utopia para a civilização da pobreza, para a civilização da 

partilha austera dos bens da terra. Com isso, é possível afirmar que a verdadeira utopia não 

consiste no progresso, mas em descer da cruz o povo crucificado e aprender a partilhar com 

todas e todos os frutos da criação264. 

Assim como o Servo sofredor, o povo crucificado é portador de salvação histórica. 

Eliminar a historicidade da salvação é uma tentação constante, mas, como a Conferência Geral 

de Medellín mostra, e a Teologia latino-americana da Libertação insiste, a salvação deve chegar 

a ser libertação histórica. A Conferência Geral de Puebla ressaltou o potencial evangelizador 

dos pobres que tem suas raízes em seu potencial humanizador. 

O povo crucificado também oferece esperança, especialmente ensina esperar contra toda 

esperança (Rm 4,18). É uma esperança ativa que se mostra no compromisso pela libertação, 

que renasce no povo crucificado – assim, como no rosto do Servo – dentro da história. Trata-se 

de uma esperança histórica. 

Também oferece amor, um grande amor capaz de entregar sua vida pelos demais, o que 

pode ser comprovado na entrega martirial. O povo crucificado entrega também o perdão àqueles 

que o fazem sofrer, um perdão inesperado e imerecido, portanto pura gratuidade. O povo 

crucificado oferece graça. Finalmente, o povo crucificado oferece ao mundo uma fé renovada, 

um novo jeito de ser Igreja, mais humano e mais cristão, mais verdadeiro, porque prolonga na 

história a vida e o anúncio de Jesus Cristo265. 

A meditação a partir da metáfora do Servo sofredor permite entender o Povo de Deus – 

a Igreja – como povo crucificado, como presença do Cristo crucificado hoje e Sacramento 

histórico da salvação. Ainda que não tenham elaborado sistematicamente um discurso 

eclesiológico, I. Ellacuría e J. Sobrino oferecem uma reflexão sobre a Igreja a partir da 

densidade real da história, que não se esgota no fracasso de Deus e de seu Povo, mas se abre à 

esperança de vida plena. 

 

1.4.4 A Igreja e o princípio-misericórdia 

 

 
263 SOBRINO, 1990b, p. 851. 
264 SOBRINO, 1990b, p. 853. 
265 SOBRINO, 1990b, p. 854-855. 
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Ao longo deste trabalho, já se deu a oportunidade de apresentar a relação entre quatro 

notas da Igreja – una, santa, católica e apostólica – e a Igreja dos pobres, elaborada por J. 

Sobrino. Ainda mais, o autor em seu trabalho apresentou como essas notas, que são a 

comprovação histórica da verdadeira Igreja, revestem-se de novo e mais profundo significado 

na Igreja dos pobres. 

O autor, em artigo publicado originalmente em 1990 sob o título La Iglesia samaritana 

y el principio-misericordia, posteriormente recompilado no livro El principio-misericordia: 

bajar de la cruz a los pueblos crucificados de 1992, estabelecerá a relação entre a Igreja e o 

princípio-misericórdia. Ele falará de uma Igreja misericordiosa e insistirá que não se trata 

somente de buscar outras notas para a Igreja que não sejam as quatro tradicionais 

(misericordiosa). O mais importante é a afirmação do que é fundamental para Igreja e isso é 

que seja uma Igreja que se pareça com Jesus. Mas como deve ser uma Igreja que se parece com 

Jesus? 

A primeira constatação importante a ser feita é que para se parecer com Jesus é preciso 

reproduzir a estrutura de sua vida. De acordo com o Novo Testamento, isso significa encarnar-

se (tomar corpo), chegar a ser real em uma história real (incorporar). Por outro lado, parecer-

se com Jesus significa assumir a missão de anunciar a Boa-notícia do Reino de Deus, iniciá-lo 

com sinais e denunciar o anti-Reino presente na história. Também significa carregar o pecado 

do mundo desmascarando toda sua crueldade que conduz à morte massiva de seres humanos. 

Significa, finalmente, ressuscitar, tendo e oferecendo a outros vida e esperança266. 

Não obstante, é preciso conhecer o princípio estruturante de toda a vida de Jesus, pelo 

qual a Igreja também se estruturará para ser como ele. J. Sobrino, sem excluir a fidelidade, a 

esperança e o serviço de Jesus; propõe-se que esse princípio seja a misericórdia, princípio, que 

estruturou toda a vida do Nazareno e que, portanto, deve estruturar a vida da Igreja. 

Novamente, o autor insiste que não se deve confundir a verdadeira misericórdia com 

coisas que até podem ser boas, mas são extremamente perigosas: sentimento de compaixão, 

obras de misericórdia, alívio de necessidades individuais, atitudes paternais, quando não 

paternalistas. Para evitar mal-entendidos, não se fala somente de misericórdia, mas de 

princípio-misericórdia267. 

O princípio-misericórdia designa um amor específico que está na origem de um 

processo, mas permanece presente e ativo ao longo dele, dando-lhe direcionamento e 

configurando os diversos elementos dentro desse mesmo processo. É o que pode ser 

 
266 SOBRINO, 1990c, p. 665-666. 
267 SOBRINO, 1990c, p. 666. 
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comprovado na ação salvífica de Deus que se comoveu pela opressão de seu povo e desceu para 

libertá-lo (Ex 3,7s). Trata-se, portanto, de uma ação amorosa que está no começo de todo o 

processo salvífico. 

Como já foi apresentado, não se trata propriamente de uma ação, mas uma re-ação 

diante do sofrimento alheio interiorizado e a grande motivação da re-ação é a existência desse 

sofrimento268. Contudo, é preciso afirmar que a misericórdia não está somente no começo, ela 

é o princípio estruturante de toda a ação de Deus: Deus se deixa comover sempre pelas vítimas 

e sempre as defende ativamente como é possível ler nos livros do Antigo Testamento, 

especialmente nos dos profetas. 

A misericórdia exige que se cumpra historicamente a justiça e que haja denúncia 

daqueles que produzem sofrimento injusto. Pelos sucessivos atos de misericórdia, Deus mesmo 

se revela: Deus é misericordioso. Seu ser misericordioso torna-se uma exigência para todo ser 

humano, especialmente para o Povo de Deus, que quer ser cada vez mais semelhante a ele. J. 

Sobrino, ao refletir sobre a ação do Deus de Israel, propõe uma paráfrase: no princípio absoluto-

divino está a Palavra (Jo 1,1) e por ela surge a Criação (Jo 1,3); no princípio absoluto histórico-

salvífico está a misericórdia269. 

Trata-se da mesma re-ação de Jesus de Nazaré; nele, e em sua vida, a misericórdia é 

historizada pela práxis e pelo anúncio. Misereor super turbas (Mt 9,36) não só uma atitude 

específica de Jesus, mas aquilo que configura sua vida, sua missão, e provoca seu destino. 

Quando Jesus quer apresentar o ser humano cabal, conta a parábola do bom samaritano (Lc 

10,25-37). Não é um texto em que Jesus revela somente qual é o maior dos mandamentos, ele 

revela o verdadeiro ser humano que vê o ferido à beira do caminho, re-age e o ajuda com tudo 

o que tem à sua disposição. O texto não menciona o que o samaritano pensou, nem qual a 

finalidade da sua ação, somente deixa claro que atuou movido por misericórdia. 

A partir dessa constatação, o ser humano cabal é aquele que interioriza o sofrimento 

alheio – o sofrimento injustamente infringido – de tal modo que esse sofrimento se torna 

princípio primeiro e último de toda ação. A re-ação da misericórdia converte-se em ação 

fundamental. A misericórdia, mesmo não sendo a única realidade humana, é absolutamente 

necessária para a realização do ser humano na história. 

Por essa razão, os evangelistas não hesitaram em usar a misericórdia para definir o 

próprio Jesus que expulsa demônios, realiza curas, faz milagres, acolhe e toma refeição com os 

pecadores movido por misericórdia. A misericórdia também é a realidade fundamental de Deus 

 
268 SOBRINO, 1990c, p. 667. 
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para Jesus, tanto que, em um dos textos mais significativos dos Evangelhos sobre Deus, ele o 

apresenta como o pai misericordioso (Lc 15,11-32). 

Talvez o mais importante – além de destacar que a misericórdia é fundamental, porque 

define o ser humano, Jesus e Deus – seja que não se apela a uma noção a priori e genérica do 

amor. É um amor práxico que nasce por causa do sofrimento alheio injustamente infligido e 

que só pretende erradicar esse sofrimento. Não há outro motivo que não seja o sofrimento alheio 

para a re-ação da misericórdia. 

A misericórdia, como já se apresentou, é o primeiro – não existe nada para motivá-la – 

e o último – não existe nada além dela que a possa relativizar ou dispensar. Contudo, como é 

possível ler nos Evangelhos (Mc 3,6 e par.), não só a misericórdia se faz presente na história – 

a antimisericórdia também está presente e trata de erradicá-la. Jesus agiu movido pela 

misericórdia, mas também por causa da misericórdia foi condenado à morte270. 

Merece destaque o fato de que o princípio-misericórdia é aquele que dá forma a todas 

as dimensões do ser humano: o conhecimento, a esperança, a celebração e, claramente, a práxis. 

Cada uma dessas dimensões tem autonomia em relação às demais, mas, ao mesmo tempo, 

devem estar configuradas e guiadas por um princípio fundamental. O autor afirma 

taxativamente que o princípio fundamental de Jesus – e de Deus – é a misericórdia. Se é assim, 

o princípio fundamental que configura e guia toda a vida da Igreja também deve ser a 

misericórdia271. 

A Igreja, porque segue Jesus, é chamada a deixar que o pathos da misericórdia lhe dê 

forma. Isso significa que a Igreja também está chamada a ler e reler a parábola do bom 

samaritano e se deixar impregnar por aquilo que é fundamental: a misericórdia. Evidentemente, 

como realidade cristã e humana, a Igreja tem muitas coisas – até importantes – para fazer, mas 

se não estiver impregnada, em definitivo, pela misericórdia, sua mensagem, sua missão, sua 

ação e sua estrutura não serão críveis para o mundo. 

Um problema fundamental é saber qual é o lugar da Igreja. Não pode ser ela mesma. 

Portanto, seu lugar é o mundo (ubi); mas não se pode pensar genericamente no mundo, é preciso 

pensar no mundo mais real, e esse é o mundo do sofrimento. Somente a misericórdia será capaz 

de colocar a Igreja no seu devido lugar (quid), isto é, junto daquele que está ferido e jogado à 

beira do caminho. O lugar da Igreja, formulado mais filosoficamente, é o outro, a alteridade 

radicalmente distinta de si mesma porque sofre massiva, cruel e injustamente. 

 
270 SOBRINO, 1990c, p. 669-670. 
271 SOBRINO, 1990c, p. 671. 
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Trata-se de um grande desafio para a Igreja institucional, assim como a conhecida Igreja 

progressista. Sem sombra de dúvidas, é urgente pedir mais liberdade dentro da própria Igreja e 

mais respeito à fé dos fiéis independente de sua origem, gênero, formação cultural. Até mais, é 

uma exigência ética que haja mais espaço na Igreja para todos os fiéis – dessa exigência também 

brota seu ser crível no mundo atual. Entretanto, todo esse esforço, por mais importante que seja, 

está ad intra ecclesiam. A prioridade lógica exige que, antes da pergunta pelos direitos na Igreja, 

pergunte-se pelo direito à vida; antes da pergunta pela liberdade na Igreja, pergunte-se pelo 

direito no mundo272. 

O que acaba de ser descrito é o processo de humanização pelo qual a Igreja deve passar. 

E esse processo só será possível se a Igreja for pensada de fora. É preciso que mulheres e 

homens de Igreja reclamem por mais liberdade dentro da Igreja – é uma demanda justa. Porém, 

reclamar por mais liberdade e vida para milhões de seres humanos oprimidos injustamente é 

mais urgente. O clamor da Igreja não pode se restringir às vozes de seu interior, ela está 

chamada, pela misericórdia, a fazer próprios os clamores por liberdade e vida daqueles que 

sofrem a causa da pobreza. Trata-se de uma Igreja des-centralizada pela misericórdia: 

 

Quando a Igreja sai de si mesma para ir ao caminho no qual se encontram os feridos, 
então ela realmente se des-centraliza, e assim se assemelha em algo sumamente 
fundamental a Jesus, que não pregou a si mesmo, mas ofereceu aos pobres a esperança 
do Reino de Deus e sacudiu a todos, lançando-os à construção desse Reino 273. 

 

O sofrimento e as feridas dos que estão à beira do caminho possuem magnitude e 

profundidade, muitas vezes, insuspeitados. A misericórdia re-age para sanar e curar, mas a 

Igreja não pode se precipitar para encontrar uma definição universal para o sofrimento e as 

feridas e considerar todos os clamores iguais. Não se questiona o respeito que se deve ter diante 

do sofrimento humano, independente que seja físico, espiritual e social. Todavia, para re-agir 

corretamente, a Igreja precisa discernir e hierarquizar o sofrimento. 

As igrejas, com certeza, se deparam com diversos sofrimentos em seus contextos locais, 

mas se pode esquecer de que a Igreja é una e católica, logo é preciso olhar também qual é o 

maior sofrimento e a maior ferida do mundo. Quantitativamente, não há outra resposta se não 

a pobreza. 

Mesmo que tenha se notado um grande avanço em muitas partes do mundo, a dignidade 

da pessoa humana continua sendo estimada de acordo com suas condições de nascimento, basta 

 
272 SOBRINO, 1990c, p. 672. 
273 SOBRINO, 1990c, p. 673. 
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ver o escândalo das migrações forçadas de pobres que acontecem todos os anos. Esta é uma 

ferida fundamental que até permite uma reformulação paulina – quem está verdadeiramente 

ferida é a Criação de Deus (Rm 8,22). 

Essa ferida maior é a maior ferida, não só por sua extensão, mas pela 

corresponsabilidade de toda a Igreja para com ela. Não se trata de um problema local ou 

regional, é um problema humano. Se é humano, é um problema para toda a Igreja. Também é 

preciso re-agir a problemas mais locais, segundo o autor, como o individualismo egoísta e o 

positivismo obtuso – aos quais se pode acrescentar o consumismo hedonista e a indiferença. A 

todos esses problemas se deve atender com misericórdia. Mas o mal-estar generalizado da 

cultura pós-moderna está no fato de que a maioria da população de seres humanos ainda vive 

na pobreza e na indignidade274. 

Se é difícil re-agir com misericórdia, mais difícil ainda manter a misericórdia até o fim. 

Ainda que seja preciso apresentar matizações, a raiz disso está na dificuldade que a Igreja tem 

de manter a supremacia do Reino de Deus sobre si. Não é algo que possa ser afirmado sem 

devidos matizes, como as exigências para compreender a relação correta entre a vida de Jesus 

de Nazaré (história concreta) e sua ressurreição (absoluto), o atraso da parusia, a necessidade 

de edificar e justificar a comunidade de cristãos e cristãs, a institucionalização da fé, dos 

sacramentos e da prática do amor, especialmente mediante o pastoreio. Mas a Igreja só 

reconhecerá a supremacia do Reino quando se des-centralizar e o enxergar em si como gérmen 

e não como totalidade histórica (LG 5). 

Ainda mais, a Igreja não pode se contentar com a ideia de que realizará o Reino em suas 

fileiras e continuar passando adiante, como o sacerdote e o levita da parábola, deixando o ferido 

à beira do caminho. O mundo tolera com muito mais facilidade uma Igreja que realiza obras de 

misericórdia, mas, uma Igreja que se guia pelo princípio-misericórdia, não. Uma Igreja assim 

não se dá por satisfeita só porque faz o bem; compromete-se com a denúncia contra aqueles que 

oprimem, desmascara a mentira, anima as vítimas e dá-lhes esperança para que se libertem do 

peso da injustiça. Usando uma expressão já dita anteriormente, a antimisericórdia pode até 

tolerar que o sofrimento seja sanado e as feridas curadas, mas jamais aceitará que aquele que 

sofre e está ferido lute para não ser novamente vítima275. 

O resultado para a Igreja que se deixa configurar pelo princípio-misericórdia é a 

ameaça, a perseguição, o ataque e, por que não, a morte. Quando a Igreja deixa de ser ameaçada, 

 
274 SOBRINO, 1990c, p. 673. 
275 SOBRINO, 1990c, p. 674. 
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perseguida, atacada e morta, ela tem que se perguntar se está se guiando pelo princípio-

misericórdia ou simplesmente realizando obras de misericórdia pelo mundo. 

Como muito acertadamente formulou José Luís Sicré, ser Igreja da misericórdia – 

configurada pelo princípio-misericórdia – significa denunciar o culto aos ídolos, aos deuses 

esquecidos, mas nunca superados, significa lutar contra esse culto, que, cruelmente, ceifa a vida 

de milhões de seres humanos276. 

A Igreja da misericórdia é a Igreja verdadeira porque não é só a Igreja de Jesus, mas a 

Igreja como Jesus277, a Igreja que tem seu princípio na misericórdia, mas a mantém consequente 

e coerentemente até o fim. Sua fé é a fé no Deus dos feridos que estão jogados à beira do 

caminho, no Deus das vítimas; sua liturgia celebra a vida dos sem vida, a ressurreição de um 

crucificado; sua doutrina e sua prática oferecem e transitam caminhos eficazes de justiça; sua 

Teologia será intellectus misericordiae (iustitiae, liberationis, amoris); seu ecumenismo 

prosperará em torno dos povos crucificados, que, como o Crucificado, atraem todos para si (Jo 

12,32): 

 

Uma Igreja da misericórdia consequente é a que se faz notar no mundo de hoje, e se 
faz notar “como Deus manda”. Por isso, a misericórdia consequente é “nota” da 
verdadeira Igreja de Jesus278. 

 

Para concluir sua reflexão sobre a Igreja e o princípio-misericórdia, J. Sobrino destaca 

três pontos: 

- tudo o que foi dito não é outra coisa senão a opção pelos pobres, a Igreja da 

misericórdia é a Igreja dos pobres; 

- a misericórdia é uma bem-aventurança, a Igreja quando comunica in actu, por palavra 

e ação, a misericórdia está irradiando uma Boa-notícia que quer encher o mundo de alegria; a 

Igreja da misericórdia irradia alegria; 

- pela misericórdia, a Igreja se faz notar com credibilidade no mundo e faz com que 

Deus não seja blasfemado por sua práxis misericordiosa. 

 

1.4.4.1 Os ministros da misericórdia 

 

 
276 SICRE, J. L. Los dioses olvidados. 1ª ed. Madrid: Ediciones Cristiandad. 1979, p. 107. 
277 SOBRINO, 1990c, p. 676. 
278 SOBRINO, 1990c, p. 678. 
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Como é possível notar, J. Sobrino, em seus escritos não chega a apresentar 

detalhamentos de como essa Igreja, orientada pelo princípio-misericórdia, deve se 

institucionalizar. Ele permanece no que chama de eclesialidade primeira. De um autor que 

tenha trabalhado tanto com Cristologia, não é surpresa não encontrar reflexões sobre a estrutura 

hierárquica da Igreja, o lugar dos leigos e leigas e sua relação com a hierarquia, a vida 

consagrada, o ecumenismo, as relações entre a Igreja e o mundo, especialmente entendido como 

sociedade organizada, e assim por diante. J. Sobrino se detém na compreensão primordial e 

básica da Igreja e, assim como I. Ellacuría, trata de estabelecer as relações necessárias entre ela 

e Jesus. 

Não obstante, em um artigo de 1984 sob o título Hacia una determinación de la realidad 

sacerdotal. El servicio al acercamiento salvífico de Dios a los hombres, o autor se debruça 

sobre o significado do sacerdócio, a partir de sua experiência eclesial concreta. Pode-se dizer 

que nesse artigo, J. Sobrino trabalhou um tema clássico do tratado de Eclesiologia: a relação 

entre o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial. Mas, como se verificará na breve 

apresentação a seguir, a perspectiva do autor é clara: o sacerdócio entendido como prática da 

misericórdia. 

A primeira pergunta à qual trata de encontrar uma resposta é “o que é o sacerdócio?”279.  

É uma pergunta fundamental que não pode ser respondida somente desde a origem do 

sacerdócio, suas funções ou sua diferenciação. O sacerdócio não existe para outra coisa que 

não seja a salvação, logo a finalidade do sacerdócio é a salvação. Nas diversas tradições 

religiosas, o sacerdócio expressa a realidade de uma humanidade que necessita a salvação e 

que tem a esperança de encontrá-la. 

Por outro lado, a pergunta pela salvação se relaciona diretamente com a pergunta por 

Deus. Aqui, o tema do sacerdócio torna-se propriamente teológico, porque sua definição 

depende de como se entende a salvação, que, por sua vez, só pode ser entendida a partir da 

compreensão da realidade de Deus280: 

 

[...] Estamos no limiar de uma nova época da história do nosso continente. Época 
cheia de anelo de emancipação total, de libertação diante de qualquer servidão, de 
maturação pessoal e de integração coletiva. [...] E não podemos deixar de interpretar 
este gigantesco esforço por uma rápida transformação e desenvolvimento como um 
evidente signo do Espírito que conduz a história dos homens e dos povos para sua 
vocação281. 

 
279 SOBRINO, J. Hacia una determinación del a realidad sacerdotal. El servicio al acercamiento salvífico de Dios 
a los hombres. Revista latinoamericana de Teología, San Salvador, v. 1, p. 47-79, ene./ abr. 1984a, p. 47. 
280 SOBRINO, 1984a, p. 51-60. 
281 MEDELLÍN, Introdução, n. 4. 
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A Segunda Conferência Geral do Episcopado latino-americano propôs uma visão 

histórica da salvação ao equipará-la com a libertação: o anseio pela salvação é o anseio pela 

libertação. Isso somente foi possível porque os bispos reunidos em Medellín, tendo por um 

lado o Concílio Vaticano II e, por outro, a realidade da América Latina, renovaram a fé no Deus 

que atua na história em favor das vítimas dessa história. A consequência inevitável dessa 

compreensão histórica da salvação é a reformulação do que se entende por sacerdócio. 

Sempre deve ser uma referência direta à realidade do próprio Deus, o Deus do Reino 

que apareceu definitivamente na história em Jesus de Nazaré. Logo, o sacerdócio também é 

uma referência a Jesus. Dos escritos do Novo Testamento, somente a Carta aos Hebreus não 

hesita em chamar Jesus de sacerdote. Vale uma breve análise para compreender o significado 

do sacerdócio para Jesus, que será, em definitivo, o significado do sacerdócio para a Igreja. 

Em Hebreus, o sacerdócio é definido a partir do conceito formal de mediação. Essa 

mediação é entendida genericamente como salvação eterna (Hb 5,9), condução dos filhos à 

salvação (Hb 2,10), santificação (Hb 10,10), entrada no santuário para ter acesso a Deus (Hb 

10,19s). Mas o texto neotestamentário também apresenta uma salvação mais concreta em 

Cristo: purificação dos pecados (Hb 1,3; 10,11-14), purificação da consciência das obras 

mortas (Hb 9,14), coração purificado de toda má consciência (Hb 10,22). 

Com isso, a formalidade do sacerdócio de Cristo é clara, trata-se do serviço à salvação 

oferecido à humanidade por Deus. Poder-se-ia dizer que a carta confere uma conotação também 

genérica à salvação: perdão dos pecados. Contudo, é preciso lembrar que o perdão dos pecados 

em Hebreus está diretamente relacionado à nova aliança. No livro do profeta Jeremias, já 

aparece o que é conteúdo desta nova aliança: a lei inscrita nos corações, isto é, uma nova forma 

de vida (Jr 31,31). Portanto, a carta não traz uma concepção genérica, mas uma compreensão 

globalizante da salvação. 

Nos Evangelhos, como já se apresentou anteriormente, a salvação globalizante que Jesus 

traz está expressa em dois termos: Pai e Reino de Deus. Haveria em Hebreus algum 

correspondente a esses termos? Sem forçar o texto e nem apresentar uma solução mecânica, J. 

Sobrino segue a intuição de Gustavo Baena, que mostra que o equivalente está na misericórdia 

do sumo sacerdote, na misericórdia de Jesus. Sua misericórdia ativa é o que faz aproximar a 

salvação, e o exercício dela é a realização dessa mesma salvação. A essência do serviço 

sacerdotal é a misericórdia. Hebreus chama Jesus de sacerdote porque enxerga nele um homem 

de misericórdia (Hb 2,17): 
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Jesus é a misericórdia de Deus em pessoa que chega a este mundo, se aproxima 
concretamente, fisicamente do homem, toca-o em sua temporalidade e em sua carne, 
para que se entregue confiante e incondicional a essa mesma ação de Deus, e o 
converte no que Deus é, misericórdia. O homem perdoado é, por sua vez, capaz de 
misericórdia282. 

 

A vontade de Deus é que o ser humano viva, mas há situações nas quais a vida do ser 

humano está em risco – na pobreza e na opressão. Por outro lado, nessas situações há esperança 

de salvação. Precisamente, essas duas realidades – risco à vida e esperança de salvação – tornam 

necessário e possível o sacerdócio, o que é um desafio fundamental para a Igreja. 

A partir da opção pelo pobre, o mundo conhece o testemunho de mulheres e homens da 

Igreja, leigas e leigos e ministros ordenados, de comunidades eclesiais que re-agem como o 

sumo sacerdote da Carta aos Hebreus: ele re-agiu com grande misericórdia. Nelas e neles, a 

salvação se aproximou dos mais pobres, o que possibilitou a profissão de fé em um Deus bom 

e amoroso. 

O serviço sacerdotal gerou uma existência sacerdotal, que não aceita ser reduzida 

somente a funções doutrinais e litúrgicas. A existência sacerdotal é maior prova de abertura e 

fidelidade a Deus, porque por ela a salvação de Deus se faz presente na história. Por outro lado, 

a existência sacerdotal conduziu à inserção entre os pobres, a solidariedade com eles, a opção 

por eles. A Igreja dos pobres é uma Igreja sacerdotal não porque tenha ministros ordenados ad 

sacerdotium, mas porque possui ministros da misericórdia que aproximam, mediante sua 

práxis, a salvação de Deus aos pobres283. 

 

1.5 Conclusão 

 

Uma vez apresentada a Teologia de J. Sobrino, da qual se destacaram rapidamente as 

principais marcas de sua reflexão cristológica e de seu método teológico, ressaltou-se, em 

seguida, as categorias de seu pensamento eclesiológico; categorias que ele compartilha com I. 

Ellacuría, seu mentor. Como já foi mencionado anteriormente, o pensamento eclesiológico de 

J. Sobrino não se encontra em um livro específico; está espalhado em todas suas obras. 

Embora ele tenha publicado um livro sobre a Igreja em 1981 – Ressurrección de la 

verdadera Iglesia – los pobres, lugar teológico de la Eclesiología –, os elementos para a 

sistematização de sua Eclesiologia também estão presentes em seus livros de Cristologia, 

especialmente nos dois volumes de sua obra principal Jesucristo liberador, lectura histórico-

 
282 BAENA, G. El sacerdocio de Cristo. Diakonía, Managua, n. 26, p. 122-134, jun. 1983, p. 133. 
283 SOBRINO, 1984a, p. 79-81. 
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teológica de Jesus de Nazaret (1991) e La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas (1999). 

Não se deve esquecer de que em seus ensaios mais recentes, como aqueles presentes no livro 

Fuera de los pobres no hay salvación: pequeños ensayos utópico-proféticos (2007), também 

há elementos que ajudam a sistematização de sua reflexão sobre a Igreja. 

A Eclesiologia de J. Sobrino – e I. Ellacuría – é profundamente marcada pela vida da 

Igreja na América Latina, especialmente em El Salvador284. As comunidades eclesiais de base, 

a luta pela justiça, o compromisso com os pobres e, evidentemente, a perseguição – vivida de 

forma preclara com o martírio de Dom Oscar Romero em 1980 e, depois, dos jesuítas da UCA 

em 1989 – são decisivas para seus esboços eclesiológicos285. 

A relação entre Cristologia e Eclesiologia se dará nos escritos de J. Sobrino pelo 

seguimento de Jesus, sobretudo seguimento entendido como estrutura fundamental do 

discernimento cristão. O autor acentua, portanto, o fato de que a Igreja se constitui no ato de 

seguir Jesus de Nazaré, que se caracteriza pela práxis do amor histórico: eficaz, sociopolítico 

e conflitivo286. Dentro dessa compreensão, não é de se estranhar que o seguimento de Jesus 

possa conduzir suas discípulas e seus discípulos ao martírio, à entrega do amor maior (Jo 15,13). 

Como primeira noção propriamente eclesiológica, está a Igreja dos pobres que I. 

Ellacuría teve a oportunidade de elaborar em vários de seus escritos, como foi apresentado, e J. 

Sobrino a assume como categoria central. Essa Igreja dos pobres não se entende somente como 

Igreja de Jesus, mas Igreja como Jesus287. Trata-se, portanto, de um claro enfoque soteriológico 

dado também à Igreja – esse mesmo enfoque está presente na Cristologia do autor, 

especialmente quando insiste no retorno à práxis salvífica e libertadora de Jesus de Nazaré. 

No centro do anúncio da Igreja dos pobres está o Deus do Reino, o Deus que Jesus 

revelou em sua história; ele é mistério absoluto, cuja vontade Jesus aprendeu a obedecer, 

embora fosse filho (Hb 5,8); ele é Pai bondoso, cheio de amor e misericórdia especialmente 

para com os pequeninos (Is 66,2; Lc 10,21). Esse anúncio não é, contudo, levado a cabo em 

primeiro lugar por palavras e formulações – orto-doxia –, mas pela ação – orto-práxis – em 

favor dos pobres do mundo. Essa ação não pode ser entendida sem a assistência do Espírito 

Santo, dom escatológico e histórico do Senhor Ressuscitado. 

A Igreja dos pobres, como mostra J. Sobrino, toma corpo e se incorpora no povo 

crucificado288. O uso dessas noções tomadas do realismo zubiriano reforça o fato de que a 

 
284 SOBRINO, 1984a, p. 47-79. 
285 SOBRINO, 1993, p. 300. 
286 SOBRINO, 1982, p. 216-217. 
287 SOBRINO, 1990c, p. 676. 
288 SOBRINO, 1990c, p. 665. 
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Igreja, para ser crível e, sobretudo, ser Sacramento histórico da salvação, deve se encarnar, mas 

também se tornar real na história real (no mundo). O povo crucificado, portanto, reveste-se da 

perspectiva soteriológica mencionada, porque, além de se encarnar no mundo da pobreza – a 

realidade mais real – também denuncia o mundo dos opressores – a história real. 

O povo crucificado historiza a categoria Povo de Deus, como sublinha I. Ellacuría289, 

porque nele o ser humano se encontra, hoje, com o próprio Jesus Crucificado. No Crucificado 

há salvação, portanto no povo crucificado também há salvação: por um lado, essa salvação 

significa des-cobrir o pecado do mundo, libertar a verdade da injustiça (Rm 1,18); por outro 

lado, significa graça, esperança e luz, que as mulheres e os homens crucificados pela opressão 

irradiam, como o Servo sofredor (Is 42,6). Como a Igreja peregrina é necessária para a salvação 

– extra Ecclesiam nulla salus –, os pobres – o povo crucificado – também é necessário para a 

salvação de uma sociedade estigmatizada pela pobreza massiva e cruel – extra pauperes nulla 

salus290. 

Embora a vida eclesial concreta, com a qual J. Sobrino se comprometeu, foi decisiva 

para a elaboração de suas categorias eclesiológicas, não menos importantes são as II e III 

Conferências Gerais do Episcopado Latino-americano, realizadas na cidade de Medellín em 

1968 e na cidade de Puebla em 1979, respectivamente. Entretanto, há um elemento que chama 

a atenção. 

Além da Igreja dos pobres, a principal categoria eclesiológica de seus textos, e do povo 

crucificado, também está a Igreja da misericórdia, ou como o próprio autor indica a Igreja 

movida pelo princípio-misericórdia. Contudo, ao longo de todo o documento conclusivo da 

Conferência de Medellín, não se menciona, sequer uma única vez, a palavra misericórdia291. 

Ao mesmo tempo, nas conclusões da Conferência de Puebla, a misericórdia é apenas 

mencionada e o significado ali presente está mais na linha de obras de misericórdia que no 

entendimento de re-ação diante do mundo sofredor (Puebla, n. 680). 

Poderia se dizer, portanto, que a Igreja, a partir de Medellín e Puebla não encontraria na 

misericórdia uma de suas “notas”? Não se trata de encontrar novas notas para a Igreja que 

aquelas proclamadas pelo I Concílio de Constantinopla – una, santa, católica e apostólica (DH 

150) –, como já se apresentou mais acima; mas de pensar a Igreja a partir da re-ação do bom 

samaritano (Lc 10,25-37). 

 
289 ELLACURÍA, 1990b, p. 189. 
290 SOBRINO, 2008, 67-120. 
291 BERNARDES, 2018a, p. 115-125. 
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Todavia, vale afirmar que mesmo não tendo sido mencionada em Medellín e apenas 

citada em Puebla, a misericórdia, sim, está presente nesses textos fundamentais do magistério 

eclesial latino-americano. Não é possível entender a centralidade dos pobres para Medellín e 

Puebla que não seja a partir da misericórdia, ou mais precisamente, a partir do princípio-

misericórdia. A Igreja na América Latina, sim, entende-se como uma Igreja da misericórdia; 

pensar a Igreja desde o princípio-misericórdia, como insiste J. Sobrino, não deve causar 

nenhuma estranheza292. 

Trata-se de uma Igreja como Jesus, logo o princípio que estruturou toda sua vida também 

é o princípio que estrutura a vida da Igreja: a misericórdia, re-ação para curar as feridas (amor) 

dos que estão caídos fora do caminho e se empenhar para que não sejam nova e injustamente 

feridos (justiça). Nessa Igreja, não há maior motivação que aliviar o sofrimento alheio pelo 

simples fato de esse sofrimento existir (a misericórdia é o primeiro e o último da Igreja; a 

misericórdia é consequente e coerente). A dor dos pobres, daqueles estão feridos à beira do 

caminho, se torna dor da Igreja. 

O documento conclusivo da Conferência de Medellín conclama: 

 

Preferência e solidariedade: o mandato particular do Senhor, que prevê a 
evangelização dos pobres, deve levar-nos a uma distribuição tal de esforços e de 
pessoal apostólico, que deve visar, preferencialmente, os setores mais pobres e 
necessitados e os povos segregados por uma causa ou outra, estimulando e acelerando 
as iniciativas e estudos que com esse fim se realizem. [...] Devemos tornar mais aguda 
a consciência do dever de solidariedade para com os pobres; exigência da caridade. 
Esta solidariedade implica em tornar nossos seus problemas e suas lutas e em saber 
falar por eles. [...] (Pobreza, n. 09-10) 

 

Na re-ação misericordiosa, o mistério da Igreja se torna visível para o mundo: o Reino 

é acolhido como Boa-notícia e a fé em Deus e em Jesus Cristo é proclamada a toda criatura (Mt 

28,19). A Igreja da misericórdia não é resultado da doutrina da misericordia Dei que se reflete 

sobre a ela; é a verdadeira Igreja que desenvolve a práxis salvífica, que lhe foi encomendada 

pelo próprio Senhor Ressuscitado e é assistida constantemente pela do seu Espírito. 

A Igreja da misericórdia estrutura-se, em primeiro lugar, mediante o serviço sacerdotal, 

entendido como serviço de misericórdia como aparece na Carta aos Hebreus (Hb 2,17). Esse 

serviço não consiste em outra coisa que realizar a aproximação bondosa de Deus a seu povo. 

Entender a Igreja tal qual aparece nos escritos de J. Sobrino é resgatar o que ele mesmo chama 

 
292 SOBRINO, 1990c, p. 676. 
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de eclesialidade primeira, na qual as realidades do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão 

operantes293. 

Aqui, se encerra o primeiro capítulo deste trabalho. Entretanto, ainda merece destaque 

o fato de que nos escritos de J. Sobrino não se encontra a expressão Igreja, Sacramento da 

misericórdia. Pelo que acaba de ser apresentado não é tarefa difícil chegar a essa conclusão, 

trata-se, porém, de um tema a ser explorado no terceiro capítulo. Antes será apresentada a 

Teologia de W. Kasper que, ao contrário do teólogo da Libertação, sim, possui uma obra 

eclesiológica sistematizada e, mais recentemente, referiu-se à Igreja como Sacramento da 

misericórdia294. 

Da mesma forma que foi necessário delimitar as obras de J. Sobrino para a apresentação 

anterior, restringir-se-á os textos do autor alemão para que uma apresentação sucinta de seus 

principais temas teológicos possa ser realizada, sobretudo daqueles que lhe ocuparam em seus 

primeiros anos de docência nas Universidades de Tübingen e Münster, e de seu método 

teológico, para, em seguida, aprofundar as categorias eclesiológicas do autor, dando destaque à 

Igreja, Sacramento da misericórdia. 

 
293 SOBRINO, 1981, p. 139. 
294 KASPER, 2015, p. 193-196; KASPER, W. O desafio da misericórdia. Brasília: CNBB, 2016. (Coleção – 
Misericórdia, 4), p. 31-34. 
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2 A TEOLOGIA DE WALTER KASPER 

 

2.1 Introdução 

 

Concluída a apresentação da Teologia de J. Sobrino, sobretudo a sistematização de seu 

pensamento sobre a Igreja, concentrar-se-á neste capítulo na exposição da Teologia de W. 

Kasper, cardeal emérito da Cúria Romana. O autor é um dos grandes teólogos alemães da 

segunda metade do século XX e princípios do século XXI; soube acolher o impulso 

fundamental do Concílio Vaticano II, isto é, o aggiornamento da Igreja, e trazê-lo para a 

Teologia católica. A pastoralidade, princípio dado pelo Concílio à Teologia, faz-se presente ao 

longo de toda sua obra. 

Foi professor de Teologia nas Universidades de Münster e Tübingen; sua obra teológica 

é volumosa, na qual são tratados assuntos muito diversos, como método teológico, Tradição, 

Teologia trinitária, Cristologia, Eclesiologia, diálogo ecumênico, matrimônio e família. Por 

isso, a apresentação de qualquer tema da obra teológica de W. Kasper é tarefa árdua, que exige 

uma delimitação muito precisa. 

Nesse sentido, vale destacar que a gênese do presente trabalho se deu pela leitura do 

livro A misericórdia – condição fundamental do Evangelho e chave da vida cristã (2015)1, no 

qual W. Kasper indica, logo no primeiro capítulo, que a misericórdia foi imperdoavelmente 

esquecida pela Teologia especialmente quando os autores, tanto clássicos como atuais, tratavam 

os atributos essenciais de Deus: 

 

Tanto nos manuais tradicionais de teologia dogmática como nos mais recentes, a 
misericórdia de Deus é tratada unicamente como mais um dos atributos que resultam 
da essência metafísica do mesmo Deus. Deste modo, a misericórdia não desempenha 
nenhum papel determinante em todo o sistema2. 

 

W. Kasper chega, inclusive, a um mea culpa quando menciona na nota 36 do primeiro 

capítulo ter passado por alto a ideia da misericórdia e feito omissão dela em Der Gott Jesu 

Christi3 (2008)4. Juntamente com Die Lehre von der Tradition in der Römischen Schule (2011), 

Das Absolute in der Geschichte (2010) e Jesus der Christus (2007), o citado livro sobre a 

 
1 Neste trabalho, as citações do livro A misericórdia – condição fundamental do Evangelho e chave da vida cristã 
seguirão a tradução ao português de 2015, publicada por Edições Loyola. Não obstante, é sabido que o livro foi 
publicado pela primeira vez por Herder Verlag, em alemão, em 2012. 
2 KASPER, 2015, p. 22. 
3 As citações dos textos do autor em alemão serão feitas de acordo com a nova edição dos Gesammelte Schriften 
publicada por Herder Verlag. 
4 KASPER, 2015, p. 23. 
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Santíssima Trindade constitui o núcleo da primeira etapa de sua produção teológica (1964-

1982). 

Ao avançar na leitura de A misericórdia – condição fundamental do Evangelho e chave 

da vida cristã, nota-se claramente que o autor pretende realocar a temática no coração de sua 

própria Teologia e do conjunto teológico como um todo, tanto que a apresentação realizada por 

ele possui certa pretensão de exaustão. Ao longo da obra, a relação entre a misericórdia e a 

Igreja será devidamente destacada – interesse particular deste trabalho. 

Também vale remarcar o fato de que esse livro de W. Kasper foi explicitamente citado 

por Francisco, em 17 de março de 2013. Pode-se até pensar que para a convocação do Jubileu 

Extraordinário da Misericórdia (2015-2016), Francisco tenha se inspirado na obra, o que 

mostra a presença do princípio de pastoralidade na Teologia do autor; a misericórdia não deve 

estar somente no centro da reflexão teológica, mas no centro da vida da própria Igreja. Por 

ocasião do mesmo Jubileu Extraordinário, W. Kasper publicou um brevíssimo texto traduzido 

ao português como O desafio da misericórdia (2015) e publicado pelas Edições CNBB. Nele, 

o autor retoma explicitamente a formulação da Igreja como Sacramento da misericórdia. 

Todo o destaque dado pelo autor alemão à misericórdia – além de sua centralidade no 

Pontificado de Francisco, como já se mencionou – indica que o tema é sumamente relevante 

para o pensamento teológico hodierno. Contudo, a perspectiva desta pesquisa é específica: 

apresentar a relação entre a misericórdia e a Igreja. 

Antes, porém, de aprofundar naquilo que W. Kasper apresentou sobre a misericórdia e 

sua relação com a Igreja, é necessária uma aproximação a seu método e a seu pensamento 

teológico. Com isso, pretende-se apresentar os fundamentos da Teologia do autor, a saber, a 

importância da noção Tradição, entendida dentro do contexto de transmissão da Revelação pela 

Igreja e como testemunho de testemunhas (Zeugnis der Zeugen). Dedicar-se-á boa parte deste 

capítulo a essa noção, sobretudo porque a Tradição jamais pode ser vista e compreendida fora 

da vida e da missão da Igreja. 

Faz-se mister também revisitar o que ele mesmo afirmou de seu método teológico. 

Diante da pluralidade (Vielheit) atual de temas e suas diversas perspectivas de abordagem – 

inclusive pela própria Teologia –, a pergunta pela unidade (Einheit) no método teológico é 

sumamente pertinente. Tampouco, se pode perder de vista o princípio dado pelo Concílio 

Vaticano II à Teologia: a pastoralidade. 

Por outro lado, embora não seja o foco deste trabalho, é preciso ressaltar todo o trabalho 

teológico do autor alemão em relação ao diálogo ecumênico e inter-religioso. Durante os anos 

em que trabalhou na Cúria Romana como Secretário e, posteriormente, Presidente do Conselho 
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Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos (1999-2010), W. Kasper produziu muito 

material sobre a temática, que foi recolhido em dois volumes de seus escritos completos 

(Gesammelte Schriften): Wege zur Einheit der Christen (2012) e Einheit in Jesus Christus 

(2013). 

Porém, a inspiração para seu trabalho com o ecumenismo e o diálogo inter-religioso já 

vem de seus anos de estudo de Teologia na Universidade de Tübingen, especialmente pela 

leitura de J. A. Möhler, “pioneiro da Teologia ecumênica contemporânea”5. Ainda que os frutos 

maduros da Teologia de J. A. Möhler tenham sido recolhidos somente no Concílio Vaticano II, 

sua contribuição para a renovação da consciência eclesial é fundamental já no século XIX. W. 

Kasper também reconhece no Cardeal J. H. Newman uma influência decisiva em seu 

pensamento sobre o ecumenismo6. 

Seu ponto de partida para a reflexão ecumênica está no próprio testamento de Jesus a 

seus discípulos: “a fim de que todos sejam um [...] para que o mundo creia” (Jo 17,21). Por isso, 

a unidade dos cristãos e a missão da Igreja no mundo jamais podem ser entendidas separadas; 

constituem uma obrigação sagrada. O desafio do ecumenismo se tornou ainda mais urgente no 

século XX, quando a humanidade se viu imersa em enormes desafios como as grandes guerras, 

a injustiça, a miséria e a fome; nesse contexto sombrio, as cristãs e os cristãos reconheceram 

que possuem mais elementos de unidade que separação; reconheceram que podem, como irmãs 

e irmãos em Jesus Cristo, superar as crises da história e chegar a ser instrumentos de paz7. 

O autor alemão segue a pista deixada pelo Concílio Vaticano II, sobretudo aquilo que 

foi proclamado pelo decreto Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo. É importante frisar 

que o diálogo ecumênico se diferencia do diálogo inter-religioso por sua dimensão eclesial; não 

se trata de um diálogo entre indivíduos, mas de um diálogo com caráter eclesial e missionário. 

Nesse sentido, a unidade dos cristãos não é meta a final, mas que o mundo creia8. 

W. Kasper reconhece que o movimento ecumênico foi deixado de lado no começo do 

século XXI. Uma das razões é precisamente aquela que deu origem ao próprio movimento 

séculos atrás: a secularização da sociedade, especialmente da sociedade europeia. A 

privatização e marginalização da fé e o consequente abandono de sua dimensão comunitária e 

social não promovem encontro e diálogo; o movimento ecumênico, claramente, vai na 

 
5 DECKERS, D. KASPER, W. Wo das Herz des Glaubens schlägt: Die Einführung eines Lebens. 1. Aufl. Freiburg 
i. B. – Basel – Wien: Herder Verlag, 2008, p. 30. 
6 KASPER, W. Wege zur Einheit der Christen. Freiburg i. B. – Basel – Wien: Herder Verlag, 2012. (Gesammelte 
Schriften, 14), p. 23. 
7 KASPER, 2012, p. 18. 
8 KASPER, 2012, p. 19. 
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contramão dessa tendência e, por isso, torna-se uma urgência dentro da sociedade secularizada. 

“[...] O diálogo vai além do intercâmbio de ideias; é um intercâmbio de dons. No diálogo não 

se partilha uma coisa com o outro, mas se partilha algo de si mesmo, se dá o testemunho da 

própria fé e se deixa participar dela”9. Condições para esse diálogo são a oração e a conversão, 

que criam um ambiente de amizade humana e cristã. 

O diálogo ecumênico, como bem apresenta o autor alemão, não é mero interesse 

especulativo de teólogas e teólogos, mas uma realidade concreta na vida dos cristãos. A melhor 

expressão dessa realidade pode ser vista no sangue dos mártires do ecumenismo, que ao longo 

dos séculos passados, especialmente do século XX, uniram-se no momento derradeiro de suas 

vidas em uma mesma profissão de fé, a saber, em Jesus o único Senhor e o Salvador. O 

testemunho de mártires diante das perseguições passadas, independentemente das Igrejas ou 

comunidades às quais pertenciam, é sinal claro da unidade em Cristo10. 

No século XXI, como indica W. Kasper, os desafios são outros: a proteção da vida desde 

sua concepção até seu declínio natural, a defesa dos direitos fundamentais do ser humano, a 

família e a vivência da sexualidade e os enormes reptos propostos pela Bioética11. As respostas 

a esses desafios, contudo, não podem ser dadas individualmente; é preciso assumir esses 

desafios em unidade, ainda que o entendimento entre as Igrejas e as comunidades eclesiais sobre 

esses diversos temas seja custoso. 

Essa exigência brota da oração de Jesus ao Pai: “a fim de que todos sejam um [...] para 

que o mundo creia” (Jo 17,21). Mas a consequência prática dessa petição é enorme: a unidade 

torna-se visível quando se participa do mesmo corpo de Cristo (1Cor 10,16). Como cristãs e 

cristãos de confissões tão diversas podem participar de uma mesma comunidade eucarística? O 

questionamento do ecumenismo converte-se, aqui, em uma pergunta sobre Igreja. Não se pode 

pensar em ecumenismo sem a devida fundamentação eclesiológica12. 

Como já foi mencionado anteriormente, não é objetivo deste trabalho apresentar a 

reflexão sobre o ecumenismo de W. Kasper, ainda que seja expressão madura de seu 

pensamento. O objetivo é, a partir de seus escritos, entender a relação entre a misericórdia e a 

Igreja. Mas para a formulação de seu pensamento ecumênico, o autor alemão teve que se 

aprofundar nos fundamentos da Eclesiologia que ele mesmo já tinha trabalhado: os livros Die 

Kirche Jesu Christi (2008b), que segue um esquema parecido a Jesus der Christus (2007) e Der 

 
9 KASPER, 2012, p. 27. 
10 KASPER, 2012, p. 22-23. 
11 KASPER, 2012, p. 31. 
12 KASPER, 2012, p. 24-25. 
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Gott Jesu Christi (2008a), Die Kirche und ihre Ämter (2009b) e Katholische Kirche: Wesen, 

Wirklichkeit, Sendung (2011) apresentam as categorias centrais de seu pensamento 

eclesiológico. Entretanto, não é possível deixar de lado os já citados Wege zur Einheit der 

Christen (2012) e Einheit in Jesus Christus (2013). 

O pensamento eclesiológico de W. Kasper encontra-se muito mais sistematizado que o 

de J. Sobrino, apresentado no capítulo anterior. Ainda que seja necessário um percorrido por 

diversos livros do autor, ele possui textos em que apresenta claramente como entende a Igreja. 

Merecem destaque as categorias “Igreja como sacramento universal da salvação” e a “Igreja 

como communio”. O autor percorre o caminho traçado pelo Concílio Vaticano II para a 

formulação de sua Eclesiologia recolhendo elementos da tradição bíblica e patrística, assim 

como referências do pensamento medieval, sobretudo escolástico, sobre a Igreja. 

O ponto de partida do pensamento eclesiológico de W. Kasper é da fé na Igreja – credo 

(in) ecclesiam; credimus (in) ecclesiam – como testemunham os símbolos mais antigos. Isso 

traz como consequência o fato de que a Eclesiologia é duplamente uma ciência da fé: pressupõe 

o convencimento individual (Ich-Glaube), mas sobretudo a fé da comunidade (Wir-Glaube). 

“Portanto, a Eclesiologia como ensinamento sobre a Igreja não é uma teoria elaborada desde 

fora da Igreja, mas uma reflexão da própria Igreja sobre si mesma e sua missão no mundo”13. 

 

2.2 A Tradição segundo Walter Kasper 

 

Em 25 de dezembro de 1961, João XXIII expressou: “[...] sentimos logo o urgente dever 

de conclamar os nossos filhos para dar à Igreja a possibilidade de contribuir mais eficazmente 

na solução dos problemas da idade moderna.” (HS 06)14. A hercúlea tarefa para alinhar a 

caminhada da Igreja ao mundo moderno e contemporâneo, como o próprio Papa buono 

expressou na Constituição Apostólica Humanae Salutis, não seria, em primeiro lugar, 

consequência do trabalho dos Padres conciliares e de seus peritos, mas resultado da ação do 

Espírito insistentemente implorado por toda a Igreja de Cristo (HS 23). 

Entretanto, não se deve deixar de lado todo o trabalho teológico ao longo do próprio 

Concílio, como também ao longo dos anos que o antecederam. Merece destaque o fato de que 

o que se vivenciou na aula conciliar não foi decorrência somente dos avanços da ciência 

 
13 KASPER, W. Die Kirche Jesu Christi. Schriften zur Ekklesiologie I. 1. Aufl. Freiburg i. B. – Basel – Wien: 
Herder Verlag, 2008b (Gesammelte Schriften, 11), p. 35. 
14 JOÃO XXIII, Papa. Constituição Apostólica Humanae Salutis. Roma: 1961. Disponível em: 
https://www.vatican.va/content/john-xxiii/pt/apost_constitutions/1961/documents/hf_j-
xxiii_apc_19611225_humanae-salutis.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
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teológica do século XX; muito do que vinha sendo trabalhado já no século XIX também se fez 

presente. 

Nesse sentido, vale destacar o que W. Kasper apresenta no prefácio da nova edição do 

livro Die Lehre von der Tradition in der römischen Schule (2011a). O livro é resultado de 

pesquisas levadas a cabo em 1961 e apresentadas como tese doutoral na Faculdade de Teologia 

da Universidade de Tübingen. O autor se concentrou na temática sobre Tradição, que o seguirá 

ao longo de todo seu trabalho teológico, e mostrou como a influência de autores do século XIX, 

especialmente J. S. von Drey e J. A. Möhler, foi decisiva para a compreensão de Tradição que 

foi trabalhada no Concílio Vaticano II. 

Ao mesmo tempo, o autor reconhece a importância da escola romana do século XIX 

para a elaboração da temática: destacam-se o Cardeal J. B. Franzelin, G. Perrone, C. Passaglia 

e C. Schrader. Muitas vezes se mencionam somente as tensões entre Tübingen e Roma no 

período, esquecendo-se, porém, da mútua cooperação e intercâmbio entre as duas escolas 

teológicas15. 

Tampouco pode deixar de se mencionar a importância do debate em torno à noção de 

Tradição no pensamento do Cardeal J. H. Newman e dos pensadores ortodoxos russos, 

Wladimir Solowjew e Sergei Bulgakow. Todo o reconhecimento do trabalho dos teólogos – 

católicos e não católicos – do século XIX realizado por W. Kasper já aponta à importância do 

ecumenismo em seu pensamento, como já se mencionou anteriormente16. 

Central para o Concílio Vaticano II, assim como para o trabalho teológico de W. Kasper, 

é a fórmula fé viva a partir da sagrada Tradição, já usada pelos autores de Tübingen no século 

XIX. Pensar uma Tradição viva exige um diálogo constante com a Sociologia, a Etnologia, a 

História, o Direito e a Literatura, mas sobretudo com a Filosofia; essa é a tarefa que o Concílio 

Vaticano II deixou para a Teologia depois de sua clausura17. Além do mais, é preciso destacar 

a centralidade da anamnese para uma Tradição viva. Não se trata somente de uma lembrança, 

mas da memória viva de Jesus Cristo inspirada e assistida pelo Espírito Santo; uma memória 

viva que se faz presente na Igreja e aponta para o futuro (memoria futuri). Trata-se, portanto, 

de uma compreensão pneumatológica, eclesiológica e escatológica da Tradição. 

Por tudo o que foi suscintamente apresentado acima, não é possível estudar a Teologia 

de W. Kasper sem explicitar o que o autor pensa sobre a Tradição, especialmente dentro do 

 
15 KASPER, W. Die Lehre von der Tradition in der Römischen Schule. 1. Aufl. Freiburg i. B. – Basel – Wien: 
Herder Verlag, 2011a (Gesammelte Schriften, 1), p. 14. 
16 KASPER, 2011a, p. 16. 
17 KASPER, 2011a, p. 16. 
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contexto da Teologia pós-conciliar e do século XXI; contexto que não aponta para uma solução, 

mas para novas problemáticas em torno ao tema: Tradição e Tradicionalismo e Tradição e falta 

de tradição18. 

 

2.2.1 As testemunhas da Tradição 

 

Depois de ter se dedicado amplamente ao estudo da Tradição em G. Perrone, W. Kasper 

ocupa-se com o pensamento de C. Passaglia e C. Schrader. Desse trabalho nasce a expressão 

as testemunhas (Zeugen) e o testemunho (Zeugnis) da Tradição; inclusive, é possível unir as 

duas expressões e chegar à formulação testemunho de testemunhas, que permite vislumbrar o 

alcance do tema. 

O ponto de partida dos autores romanos – que também será sustentado por W. Kasper – 

é a profunda relação entre Verbum Dei e propositum ecclesiae19. Deve-se, contudo, estar atento 

à compreensão de Verbum Dei: trata-se do Verbo divino comunicado ao ser humano como a 

Teologia dos Padres já ressaltava. Isso mostra que o conceito de Tradição se desenvolverá em 

estreito contato com a dinâmica do Deus trinitário que se revela. 

A Igreja e seu anúncio são entendidos como parte integrante da economia divina; toda 

a Igreja e suas ações só podem ser vistas em relação direta com a Trindade. A doutrina sobre a 

Tradição, portanto, brota a partir do intertravamento da economia da Palavra divina em Jesus 

Cristo e a economia da Igreja no Espírito Santo20. 

Ainda que seja possível notar a clara tendência neoescolástica em algumas expressões 

dos autores romanos, como bem explicita W. Kasper, chama a atenção o fato de que a ideia de 

Revelação apresentada por eles é muito mais dinâmica que a de seus contemporâneos. Deus 

não revela verdades sobre si, mas se revela a si mesmo, doa-se a si mesmo ao ser humano para 

sua salvação. Por outro lado, o ser humano pode chegar ao conhecimento da verdade divina 

revelada mediante participação21, sobretudo mediante participação naquilo que o Verbum Dei 

viu no seio do Pai (Jo 1,18). 

Também não se pode deixar de lado a referência à história da Revelação feita por C. 

Passaglia e C. Schrader e recolhida por W. Kasper: para se revelar a si mesmo mediante seu 

Verbum, Deus se serve de instrumentos humanos – os Patriarcas, os Profetas e, finalmente, seu 

 
18 KASPER, 2011a, p. 17-18. 
19 KASPER, 2011a, p. 417. 
20 KASPER, 2011a, p. 418. 
21 KASPER, 2011a, p. 419. 
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próprio Filho encarnado. Precisamente a dinâmica entre Revelação divina e o testemunho 

humano dessa Revelação fundamentará, em primeiro lugar, a doutrina da Tradição22. 

Para que a Tradição divina seja devidamente transmitida pelos instrumentos humanos 

escolhidos por Deus, é preciso que a eles seja revelada e testemunhada a verdade divina; não 

se trata, contudo, de uma verdade distinta de Deus mesmo. Dessa reflexão brota a compreensão 

de fé: não é outra coisa que a participação na realidade da Revelação23. 

Graças à fé, os instrumentos humanos são dotados de autoridade para transmitir a 

Revelação, isto é, se tornam portadores da Tradição24. O testemunho que conduz à fé é 

fundamentado por dois momentos – distintos, mas necessários –: scientia e veracitas, que por 

sua vez também fundamentam a autoridade dos instrumentos humanos. 

W. Kasper recolhe dos autores romanos uma noção decisiva para a compreensão do 

testemunho escrito da Tradição, isto é, o testemunho contido na Sagrada Escritura. O texto 

sagrado depende do testemunho dado por testemunhas; somente a partir destas é possível 

reconhecer o número, a integridade e a origem daquele. Sem o correto testemunho que 

possibilita a interpretação, os textos são inúteis e não podem ser universalizados25. 

É preciso considerar também que as comunidades não surgiram somente sobre o 

testemunho escrito da Revelação. De fato, elas nasceram e prosperaram pelo testemunho de 

diversas testemunhas. A Tradição, portanto, brota da sucessão de testemunhas. E, por isso, os 

autores romanos estudados por W. Kasper chegam ao conceito testimonium sucessivum testium. 

A Tradição é a entrega da verdade divina; é a verdade divina que se propaga sucessivamente26. 

Trata-se de uma concepção da Tradição que está diretamente vinculada a uma 

comunidade de testemunhas; não é possível falar de Tradição a partir de um único indivíduo. 

O testemunho da Revelação na Tradição, que se dá na entrega e na atualização da própria 

Revelação, única e histórica, pela sucessão de testemunhas qualificadas pela fé, remete 

obrigatoriamente a uma comunidade27. A Tradição, assim entendida, pertence à economia da 

salvação; não é, em primeiro lugar, um mero conceito jurídico, mas de um conceito 

propriamente teológico que brota da Revelação escatológica e universal em Jesus Cristo28. 

A Revelação cristológica possui um contexto muito claro: Jesus é o apóstolo e o sumo-

sacerdote por excelência enviado pelo Pai à humanidade (Hb 3,1-7). A partir dessa afirmação, 

 
22 KASPER, 2011a, p. 421. 
23 KASPER, 2011a, p. 421. 
24 KASPER, 2011a, p. 422. 
25 KASPER, 2011a, p. 424. 
26 KASPER, 2011a, p. 425. 
27 KASPER, 2011a, p. 427. 
28 KASPER, 2011a, p. 433. 
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toda Teologia deriva da oeconomia Verbi, inclusive a Teologia da Tradição; somente é possível 

falar de Tradição a partir do envio do Filho ao mundo. 

Ele testemunha o que ele viu e o que ele ouviu (Jo 3,32) estando “voltado para o seio do 

Pai” (Jo 1,18). Ademais, por sua consubstancialidade com o Pai, Jesus Cristo é a testemunha 

fiel (Ap 1,5), que leva à perfeição da fé todas as condições exigidas a uma testemunha da 

Revelação29. Ele é a scientia e a veritas Dei, por isso seu testemunho é autêntico e fidedigno. 

Jesus Cristo completou fielmente a missão para a qual o Pai lhe enviou: redimir o ser 

humano de todo erro e torná-lo partícipe da verdade divina. Foi o que ele levou a cabo em seus 

ensinamentos (Mc 14,49; Mt 7,29. Jo 18,20), em seus sinais (Jo 5,36; 17,4) e pelo testemunho 

de si mesmo (Jo 8,13). Todavia, ele não quis dar testemunho de si mesmo, mas daquele que o 

tinha enviado (Jo 5,31s; 12,49). Todo aquele que acolhe em seu testemunho, crê que Deus é 

verdadeiro (Jo 3,33). 

Logo, é possível chegar a duas formulações: no testemunho de Jesus está o testemunho 

de Deus mesmo, porque ele é a veritas hypostatica Patris; seu testemunho é verdadeiro porque 

ele é o enviado do Pai30. Porque testemunha o Pai, Jesus revela ao ser humano quem Deus é; a 

Revelação cristológica retorna ao Pai (causa praeordinans) que, em Jesus (causa efficiens et 

principalis), escolheu todo ser humano para ser sua imagem e semelhança (causa finalis). Jesus 

Cristo é, portanto, o vínculo entre a divindade e a humanidade, o sacramento original 

(Ursakrament) da unidade entre Deus e o ser humano. 

W. Kasper, seguindo a reflexão dos autores romanos, se pergunta pela causa consumans 

da Revelação cristológica. Jesus Cristo é o arquétipo sacramental da verdade de Deus; essa 

verdade é transmitida ao ser humano mediante a ação do Espírito Santo, que possibilita a 

universalização da encarnação do Verbo divino31. 

O testemunho e a Revelação de Jesus Cristo não permanecem nele, mas estão orientados 

a toda a humanidade. Por trás dessa afirmação está muito clara a ideia da Epístola aos Efésios 

e da Patrística de que em Cristo todo o universo foi recapitulado (Ef 1,10). Na Igreja, o 

testemunho e a Revelação de Jesus Cristo prosseguem, analogamente. O Espírito Santo, 

princípio vital da Igreja32, assegura a continuidade da Encarnação, uma vez que Cristo, cabeça 

da Igreja, possui a plenitude do Espírito (Cl 2,9-10) e todo novo membro da Igreja deve renascer 

da água e do Espírito (Jo 3,6). 

 
29 KASPER, 2011a, p. 436. 
30 KASPER, 2011a, p. 436. 
31 KASPER, 2011a, p. 439. 
32 KASPER, 2011a, p. 446. 
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Ao renascer, as cristãs e os cristãos vivenciam uma dupla ação do Espírito Santo: do 

próprio renascimento, através do qual o ser humano se torna nova criatura e passa da existência 

carnal para a existência espiritual, e da unidade da Igreja pelo próprio Espírito. Ele é, portanto, 

o princípio de unidade da fé e concede à Igreja um instinto ou, segundo uma expressão dos 

Padres, o phronema ekklesiastikon, que não é outra coisa que a doctrina ecclesiae, configurada, 

porém, no interior da Igreja pela ação do Espírito33. 

A doctrina ecclesiae é a consciência da própria Igreja e não pode ser separada de sua 

praedicatio. Trata-se, como bem indica W. Kasper, do mesmo conceito de Tradição subjetiva 

formulado por J. A. Möhler34. O autor alemão do século XIX chega inclusive a formular que a 

Tradição externa, isto é, aquela que aparece na pregação, é expressão da Tradição interna. É o 

próprio Espírito que molda o interior da Igreja; ele é o Espírito da Verdade e todo membro da 

Igreja tem parte na verdade do Espírito. 

Na Sagrada Escritura, o Espírito Santo sempre é visto em relação com Cristo: ele é dado 

somente àquelas e àqueles que creem no Cristo (Jo 7,39; At 19,2), ele é a promessa da glória 

futura (2Cor 1,22; 5,5). Nos discursos de despedia do quarto Evangelho, aparece o termo que 

melhor expressa a relação entre Jesus Cristo e o Espírito: o Paráclito, aquele que consola e 

conforta, aquele que assegura que a obra de Cristo terá continuidade (Jo 14,16; 16,13). 

Na Igreja, a íntima relação entre Cristo e o Espírito pertence à ordem salvífica, isto é, 

no Espírito Santo por Cristo que os fiéis são reconduzidos ao Pai. Por isso, a Igreja é, ao mesmo 

tempo, Corpo de Cristo e Templo do Espírito; o fundamento da ordem salvífica eclesial está na 

missão ad extra das Pessoas divinas e na sua procissão ad intra, no seio da Trindade35. 

Toda pregação da Igreja encontra-se, portanto, dentro desse contexto salvífico, isto é, o 

Espírito Santo não só transmite à Igreja a verdade da Revelação, mas possibilita que ela 

participe da vida do próprio Cristo, que é a Revelação e a verdade de Deus em Pessoa. A obra 

mais própria do Espírito na Igreja consiste em conduzi-la à profundidade do mistério da Pessoa 

de Jesus Cristo; portanto, o Espírito é propriamente o portador e o sujeito do anúncio da Igreja, 

pelo qual ela chega à sua meta36. 

O Espírito Santo é a verdade e a sabedoria pessoal de Deus que é dada à Igreja. Dito ao 

contrário, o Espírito Santo é a memória pessoal da Igreja, nele, pelo Filho, o Pai é manifestado 

 
33 KASPER, 2011a, p. 448. 
34 KASPER, 2011a, p. 449. 
35 KASPER, 2011a, p. 451. 
36 KASPER, 2011a, p. 452. 
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à Igreja. No Espírito Santo, por Cristo, o autotestemunho e a autodoação de Deus são 

prolongados na vida da Igreja37. 

Toda essa reflexão dos autores da escola romana do século XIX e recolhida por W. 

Kasper explicita o componente pneumatológico da Tradição: não é possível falar de Tradição 

eclesial sem a ação do Espírito Santo. Logo, é o Espírito que sustentará o testemunho das 

testemunhas da Tradição a começar pelos Apóstolos, que conviveram com o próprio Jesus38. 

A Igreja é a obra mais nobre do Deus trino, o fundamento último dela está na própria 

Trindade. Cristo dá à Igreja a missão que ele mesmo recebeu do Pai (Jo 20,21). Ele prepara um 

lugar junto à mesa do Reino para os seus, assim como o Pai lhe preparou (Mt 19,28; Lc 22,30). 

O Pai concedeu ao Filho o pleno poder de perdoar os pecados (Mt 9,6) e o Filho concede aos 

seus o mesmo poder (Jo 20,23). Dentro dos seus, destacam-se os Apóstolos que foram 

constituídos pelo próprio Jesus como fundamento da Igreja39. 

Ser o fundamento da Igreja posto pelo próprio Cristo torna-se a primeira prerrogativa 

dos Apóstolos. A segunda é a autoridade sem limites dos Apóstolos, isto é, eles foram enviados 

a todos os lugares e a todos os povos e para realizar todas as tarefas que brotam da Revelação 

de Deus em Jesus Cristo40. A eles, foi confiada a missão de edificar a Igreja, por isso não podiam 

conhecer limites em sua tarefa de ensinar (Mt 28,19; Mc 16,15), atar e desatar (Mt 16,19; 18,18) 

e estender a outros sua própria missão (At 6,5). 

A terceira e última prerrogativa dos Apóstolos é sua infalibilidade para ensinar. Essa 

infalibilidade vem da assistência do Espírito Santo, que lhes conduzirá a toda a verdade (Jo 

16,13), e do próprio Jesus, que prometeu estar com eles até o fim dos tempos (Mt 28,20). Ainda 

que estejam intimamente relacionados, os dons da infalibilidade e da inspiração da Escritura 

são distintos: o dom da infalibilidade está orientado ao ensinamento dos Apóstolos e o da 

inspiração, a pessoas, que não necessariamente pertenciam à comunidade apostólica, mas foram 

os autores humanos dos livros do Novo Testamento41. 

O ministério dos Apóstolos é único; depois de sua morte, não houve mais apóstolos na 

Igreja. Trata-se de um ministério intimamente unido a Cristo, como já se mencionou, portanto 

é um ministério infalível, autêntico e normativo. O caráter normativo do ministério e do 

ensinamento dos Apóstolos é objetivo, isto é, contém a verdade que procede de Deus, e 

 
37 KASPER, 2011a, p. 453. 
38 KASPER, 2011a, p. 455. 
39 KASPER, 2011a, p. 456-457. 
40 KASPER, 2011a, p. 458. 
41 KASPER, 2011a, p. 459. 
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subjetivo porque remete à autoridade de Deus mesmo que se revela e, portanto, se converte em 

norma subjetiva de fé para os fiéis42. 

O ensinamento ou doutrina dos Apóstolos se converte em Tradição apostólica. Somente 

essa Tradição é norma de fé, porque a Igreja, com o passar dos anos, só pode conhecer a 

Revelação de Deus através da pregação deles. O kerygma apostólico e a verdade com ele 

transmitida pela assistência do Espírito constitui o phronema ekklesiastikon e a consciência da 

Igreja. 

Jesus é a testemunha enviada aos seres humanos por parte de Deus para anunciar o que 

ele viu no seio do Pai (Jo 1,18). Ele quis que seu testemunho chegasse a todas as mulheres e a 

todos os homens de todos os tempos pelo ministério apostólico. Ele partilha com todas e todos 

a plenitude da Revelação pelo serviço dos Apóstolos. No testemunho deles – ocular e auricular 

– está o próprio testemunho de Jesus pela ação do Espírito. 

Pela leitura de At 10,40s, vê-se que o próprio Jesus antes de sua Paixão estabeleceu 

testemunhas por ele escolhidas para anunciar, mediante a doutrina e a pregação, sua Boa-

notícia. Trata-se, portanto, da economia e da norma da difusão religião cristã43. A principal 

tarefa dos Apóstolos é dar testemunho daquilo que eles viram e ouviram (1Jo 1,1), o que passa 

a ser para a Igreja a norma definitiva da fé. 

Dada a centralidade da doutrina apostólica, é possível pensar em um desenvolvimento 

da verdade revelada? Essa pergunta ocupará a reflexão de W. Kasper. Em primeiro lugar, é 

preciso distinguir entre a verdade que somente pode ser conhecida por Revelação e a verdade 

que possui caráter revelado e é testemunhada pela Igreja. Nesse sentido, o desenvolvimento é 

possível porque a verdade testemunhada pela Igreja é apresentada como verdade de fé. Jaz sob 

essa reflexão uma concepção intelectual da fé, isto é, a fé como assentimento a uma verdade 

reconhecida. Contudo, quando essa verdade é claramente reconhecida, dá-se a possiblidade de 

crescimento subjetivo da fé e a fé objetiva permanece imutável. 

Por outro lado, não se deve esquecer da relação entre fé interior e profissão de fé 

exterior. Esse passo tem como condição o ordenamento entre conhecimento e fé; ainda que a 

fé, em certa medida, se oponha ao conhecimento, não deve ser entendida como ignorantia, 

tampouco como aceitação cega e acrítica. Trata-se de uma assentio. Logo, a fé exige a profissão 

de fé que é o fruto e a coroação da própria fé44. Sendo assim, o desenvolvimento da verdade 

revelada – explicitada nas formulações dogmáticas – não é somente possível, mas necessário. 

 
42 KASPER, 2011a, p. 460-461. 
43 KASPER, 2011a, p. 462. 
44 KASPER, 2011a, p. 465. 
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O conceito de fé trabalhado por C. Passaglia e C. Schrader em sua apresentação sobre a 

Tradição é assumido de Anselmo de Cantuária e da Escolástica, especialmente da tendência 

platônico-agostiniana, como bem indica W. Kasper. Também é possível identificar a influência 

direta de Tomás de Aquino, especialmente quando a fé é participação na luz e no logos divino 

mediante a ação do Espírito Santo. O desenvolvimento das formulações dogmáticas não 

consiste em um processo lógico-dialético para uma explicitação conceitual, mas o 

aprofundamento no depositum fidei legado à Igreja pelos Apóstolos. Trata-se, em último termo, 

de uma realidade de fé, isto é, a presença de Jesus Cristo – a veritas hypostatica – na Igreja pela 

ação do Espírito45. 

Além de norma objetiva, o testemunho apostólico também é norma subjetiva da fé. A 

Igreja não é outra coisa que prolongadora do mistério de Deus revelado e se constitui sobre a 

fé de todos os seus membros, que se apoia, por sua vez, no anúncio de testemunhas legítimas. 

O acesso à fé continua sendo o mesmo na Igreja pós-apostólica; de fato, a Igreja pós-apostólica 

é éktypos da Igreja apostólica46. Assim como Jesus foi o mestre, o pastor e a testemunha para 

seus Apóstolos e eles, para as primeiras comunidades, seus sucessores o são para a Igreja hoje. 

A afirmação anterior exige estabelecer, como apontará W. Kasper a partir da reflexão 

sobre o pensamento dos autores da escola romana do século XIX, a relação entre Tradição e 

sucessão apostólica. Em primeiro lugar, está a distinção entre traditio activa, a Tradição viva 

transmitida de geração em geração, e traditio passiva, que corresponderia ao consensus fidelium 

– entendido como locus theologicus – que permite o reconhecimento da Tradição objetiva da 

Igreja47. Nesse sentido, o consensus fidelium é compreendido como argumento e critério para a 

Tradição divina. 

Chama a atenção, o fato de que a Tradição ativa, na apresentação de C. Passaglia e C. 

Schrader, restrinja-se ao múnus de ensinar da Igreja; as razões para tal são diversas, como 

aponta W. Kasper. Em um primeiro momento, as reações antiliberais e anti-iluministas, com as 

quais os autores tiveram que se confrontar; reconhece-se também uma atitude antiprotestante. 

Contudo, em um segundo e definitivo momento, eles têm a oportunidade de ampliar e 

aprofundar a reflexão a partir de argumentos bíblicos e patrísticos48. 

 
45 KASPER, 2011a, p. 470-471. 
46 KASPER, 2011a, p. 473. 
47 KASPER, 2011a, p. 481. 
48 KASPER, 2011a, p. 484. 
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Por outro lado, não se deve confundir a igualdade dos fiéis – ainda não se fala de um 

sacerdócio comum, como J. A. Möhler – com a anarquia, tampouco a estrutura hierárquica da 

Igreja com o despotismo. A Igreja não é uma monarquia absoluta: 

 

A Igreja tem mais semelhança com uma família, que possui filhos mais velhos e mais 
novos, do que com o Estado, no qual o subordinado só tem direito à obediência, sem 
qualquer direito de participar de assuntos públicos e de interesse comum. [...] A 
igualdade de todos precede a distinção hierárquica49. 

 

É de se notar que o foco está na configuração da vida prática da Igreja seguindo o espírito 

da Escritura e dos Padres, mais que em uma observância ética e jurídica da relação entre a 

Hierarquia e os fiéis. Por essa mesma razão, o testemunho ativo das leigas e dos leigos é 

devidamente estimado; mesmo que o episcopado tenha destaque no testemunho da Tradição, 

como se verá em seguida, o testemunho das leigas e dos leigos sempre é um locus theologicus 

que permite esclarecer, em dadas ocasiões, controvérsias em torno a verdades de fé. A reflexão 

apresentada é patrimônio eclesial e teológico na atualidade, contudo no século XIX, não o era50. 

Entretanto, o testemunho dos episkopoi é revestido de um dom ímpar: a sucessão 

apostólica. Em primeiro lugar, os bispos sucedem aqueles que foram constituídos mestres, 

pastores e testemunhas e enviados para unir as discípulas e os discípulos do Senhor e fundar o 

Reino da verdade e do amor. Em segundo lugar, é possível meditar sobre a sucessão apostólica 

a partir de duas perspectivas: cada bispo ser sucessor de um Apóstolo ou o conjunto dos bispos 

suceder o Senado dos Apóstolos. 

Em ambas as perspectivas, é preciso fazer distinções: o bispo individualmente não 

sucede um Apóstolo porque tenha recebido os dons da autoridade universal e da infalibilidade, 

concedidos aos Apóstolos; ele sucede um Apóstolo porque está à frente de uma comunidade 

local sendo seu mestre e pastor. A mesma situação vale para o conjunto dos bispos, que sucede 

o Senado dos Apóstolos, e, por isso, são dirigentes e guias de todo o rebanho de Cristo51. 

Entendido assim, os bispos são autênticos sucessores dos Apóstolos e, portanto, autênticas 

testemunhas da Revelação. 

Unindo, portanto, o que foi apresentado sobre a Tradição apostólica e a sucessão 

apostólica, é possível afirmar que a Palavra revelada de Deus está em íntima relação com 

 
49 KASPER 2011a, p. 483-484. Die Kirche hat mehr Ähnlichkeit mit einer Familie mit älteren und jüngeren Söhnen 
als mit dem Staat, in dem den Untergebenen nur die gehorsame Unterwerfung zusteht, ohne jegliches Recht zur 
Mitbestimmung der öffentlichen Angelegenheiten und des gemeinsamen Interesses. […] Die Gleichheit aller geht 
den hierarchischen Unterschieden voraus. 
50 KASPER, 2011a, p. 485. 
51 KASPER, 2011a, p. 486. 
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aquelas e aqueles que foram as testemunhas da própria Revelação; a Tradição tem a tarefa de 

anunciar a todos os seres humanos a verdade dada por Cristo em seu Espírito, conservá-la e 

livrá-la de todo erro; pela Tradição a economia da fé é preservada, conduzida e levada à sua 

plenitude; e a Tradição é levada a cabo pela conformidade das testemunhas – bispos, pastores 

e mestres52. 

Concluindo a apresentação sobre as testemunhas, W. Kasper indica que a palavra da 

Igreja se torna meio entre dois polos: a Palavra de Deus e a fé dos fiéis. A Tradição adquiri, 

assim, um significado multifacetado: em um sentido geral, é testium testimonium edicentium; 

do ponto de vista teológico, Tradição é a autodoação do próprio Jesus Cristo, depositum fidei 

e, como tal, traditio apostolica; também é phronema ekklesiastikon, que é atualizado e 

reatualizado como lex fidei53. Distante de ser estático e juridicista, o conceito de Tradição 

assumido pelo autor alemão é dinâmico e vivo, como continuará sendo mostrado em sua 

reflexão sobre o testemunho da Tradição. 

 

2.2.2 O testemunho da Tradição 

 

Como resultado do primeiro capítulo podemos afirmar: a forma na qual a Revelação 
nos deve ser transmitida é, segundo determinação positiva do próprio Cristo, o 
testemunho vivo. O testemunho que Deus dá de si mesmo em Cristo encontra sua 
expansão histórico-salvífica na autodoação de Cristo no Espírito Santo mediante o 
serviço de testemunhas suscitadas por Deus na Igreja54. 

 

A partir da citação anterior, é possível compreender que W. Kasper exporá, agora, o 

conteúdo do testemunho da Tradição. Testemunhar e testemunhar algo são inseparáveis; nesse 

sentido, a Tradição é testemunho vivo da Revelação55. Para avançar em sua apresentação, o 

autor lança mão mais uma vez dos conceitos traditio activa e traditio passiva. 

Enquanto a Tradição ativa refere-se ao “ato de testemunhar entregando” e ao “ato de 

testemunhar no qual se comunica a verdade”, a Tradição passiva é “objeto comunicado ou 

testemunho explicitado”, “verdade que se comunica e testemunha”. W. Kasper explicitará a 

dependência do conceito de Tradição usado pelos autores da escola romana do século XIX de 

J. A. Möhler para quem Tradição é “toda a doutrina, tal como se deu pelo anúncio e pela 

 
52 KASPER, 2011a, p. 491. 
53 KASPER, 2011a, p. 500. 
54 KASPER 2011a, p. 501. Als Ergebnis des 1. Kapitels können wir festhalten: Die Form, in der uns die 
Offenbarung vermittelt werden soll, ist nach der positiven Einstellung Christi das lebendige Zeugnis. Die 
Selbstbezeugung Gottes in Christus findet ihre heilsgeschichtliche Ausweitung in der Selbstüberlieferung Christi 
im Heiligen Geist durch den Dienst der gottbestellten Zeugen in der Kirche. 
55 KASPER, 2011a, p. 501. 
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interação de tudo o que Cristo e os Apóstolos fizeram para a continuidade da doutrina da Igreja, 

seja por escrito ou oral”56. 

A Tradição não é, em seu conteúdo, algumas frases vagas e compiladas duvidosamente, 

mas todo o depositum, toda a Palavra de Deus revelada. No sentido ativo, a Tradição é o próprio 

mandato missionário de Jesus Cristo (Mc 16,15). A Tradição passiva, por outro lado, é o 

anúncio vivo do Evangelho do Reino de Deus e sua acolhida. A Tradição ativa é o ministerium 

praedicationis, verbi, sermonis; a Tradição passiva, o ensinamento preservado, a palavra da fé 

para a vida a eterna57. 

Não se pode, portanto, separar a Tradição da vida da Igreja e da assistência do Espírito 

Santo. Por essa razão, Tradição não é algo que exista independentemente da vida da Igreja. A 

autoridade das testemunhas está na fé, segundo o pensamento de J. A. Möhler resgatado por W. 

Kasper; entretanto, como ele mesmo indica, citando agora C. Schrader, essa autoridade brota 

da própria Tradição58. 

O autor da escola romana aponta a tríplice Tradição: divina, apostólica e eclesial. A 

autoridade dos Apóstolos e de seu testemunho – assim como a autoridade da Igreja e seu 

testemunho – está enraizada na autoridade da Tradição divina, isto é, na autodoação de Deus 

em Jesus Cristo. A Tradição apostólica pode ser entendida, portanto, como traditio divino-

apostolica, que contém a Revelação concedida aos Apóstolos que são os pastores e mestres 

universais da Igreja. A traditio apostolica simpliciter se remete aos próprios Apóstolos e sua 

ação assistida pelo Espírito Santo, sem se referir, porém, a qualquer revelação privada59. 

Com relação à Tradição eclesial, W. Kasper indica a distinção de uma Tradição pós-

apostólica, que corresponde a esse período, e da Tradição ativa da Igreja, que coincide com a 

Tradição divina, isto é, com a autodoação de Deus em Jesus Cristo. Logo, pode-se afirmar que 

a Tradição é testimonium successivum e está vinculada à acolhida e à transmissão histórica que 

têm sua origem em Cristo e nos Apóstolos60. 

Trata-se do testemunho vivo da Igreja e da fonte da fé. O ensinamento de Cristo e o 

anúncio dos Apóstolos realizado sob a ação do Espírito Santo é verdadeiramente Palavra 

revelada de Deus e, como tal, fonte da fé cristã. Mesmo que a Tradição divina e divino-

apostólica sejam limitadas no tempo, permanecerão sempre como fonte da fé e, como tal, locus 

 
56 KASPER, 2011a, p. 505. 
57 KASPER, 2011a, p. 507. 
58 KASPER, 2011a, p. 509. 
59 KASPER, 2011a, p. 510. 
60 KASPER, 2011a, p. 510-511. 
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theologicus. Isso significa que a Tradição divina e divino-apostólica passiva devem perdurar 

no testemunho ativo da Igreja61. 

A Tradição não se refere somente a uma ou outra formulação da fé. Como fonte da fé, 

está referida a todo o depositum fidei revelado. Aquelas e aqueles que foram enviados por Jesus 

para o anúncio do Evangelho foram enviados para anunciar todo o Evangelho. Dito isto, 

entende-se a afirmação sobre a necessidade e o significado da Tradição. Ela possui a mesma 

autoridade da Escritura, porque nela está a Palavra revelada. A questão está no alcance da 

Tradição como norma e regra de fé. 

W. Kasper recupera a definição usada por C. Schrader nesse sentido: “norma objetiva 

de toda a Revelação, perpétua fonte da Palavra de Deus e lugar da fé cristã”62. Trata-se de um 

conceito que recolhe elementos de diferentes épocas da história da Teologia. Quando se fala de 

“norma objetiva de toda revelação”, o elemento mais antigo, não se quer dizer que a Tradição 

seja uma norma para os conteúdos e modos da Revelação, mas que a própria Revelação é norma 

objetiva. O conceito “fonte” remete ao Concílio de Trento, que afirma que o Evangelho é fonte 

de toda verdade salvífica na Igreja (DH 1501); o Evangelho não é nenhuma lei morta ou rígida, 

mas fonte viva da fé, que está em um constante fluir. A expressão “lugar da fé cristã” é tomada 

da noção locus theologicus de M. Cano; entretanto, há de se notar uma diferença fundamental: 

para M. Cano, locus theologicus é uma fonte de evidência, enquanto, para C. Schrader, trata-se 

do anúncio vivo do Evangelho na Igreja. Para o autor da escola romana, como aponta W. 

Kasper, Tradição e Evangelho vivo na Igreja são idênticos. 

Não obstante, a Tradição não é só anúncio do Evangelho; ela também é a compreensão 

viva do próprio Evangelho. À Tradição pertence objetiva e ontologicamente toda a Revelação 

cristã e, ao mesmo tempo, subjetiva e logicamente, a reta compreensão da verdade revelada. 

Por se tratar do testemunho de testemunhas, a Tradição será sempre compreensão viva. A 

autêntica compreensão da doutrina da Igreja é a forma, na qual a Tradição se expressa63. 

Inclusive, é possível comparar os conceitos traditio activa e traditio passiva como 

Tradição objetiva (material) e subjetiva (formal). A Tradição ativa é ao mesmo tempo a 

compreensão subjetiva e, como tal, a forma sob a qual a Tradição objetiva se faz presente na 

vida da Igreja64. Entretanto, W. Kasper se pergunta como C. Schrader compara a Tradição ativa 

com a Tradição subjetiva. 

 
61 KASPER, 2011a, p. 513. 
62 KASPER, 2011a, p. 516. 
63 KASPER, 2011a, p. 518-519. 
64 KASPER, 2011a, p. 519. 
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O autor se deixa influenciar, em primeiro lugar, por J. A. Möhler e G. Perrone que 

indicam a Tradição subjetiva como a Palavra viva de Deus nos corações dos fiéis. Contudo, a 

solução definitiva para a comparação feita por C. Schrader encontra-se no trabalho de C. 

Passaglia, que recolhe duas noções também usadas por J. A. Möhler para se referir à Tradição 

subjetiva, isto é, compreensão total e consciência eclesial, e apresenta o conceito manifestatio.  

Manifestatio estabelece a Tradição como expressão não só do anúncio exterior, mas da 

vida interior da Igreja. São exemplos de manifestatio os decretos conciliares, a prática da Igreja, 

o testemunho dos Padres. C. Passaglia se afasta, porém, de J. A. Möhler que identifica os 

exemplos expostos como Tradição objetiva; para o autor da escola romana a Tradição objetiva 

é a própria fé da Igreja, que mediante o depositium fidei torna-se conscientia ecclesiastica65. 

A consciência objetiva da Igreja se manifesta de distintas formas na Tradição subjetiva, 

que se remonta a distintas formas de compreender a fé objetiva da Igreja. Precisamente, aqui é 

possível compreender como se pode comparar a Tradição ativa, que se atualiza na forma da 

doutrina eclesial, com a Tradição subjetiva. A base conceitual para a comparação está na 

doutrina do desenvolvimento dogmático que sustenta que a fé objetiva e subjetiva são 

materialmente idênticas, ainda que formalmente distintas66. 

Logo, a Tradição ativa é ao mesmo tempo anamnese e memória do testemunho da Igreja 

desde os dias dos Apóstolos, e anamnese e memória na forma de ensinamento, no qual a Palavra 

da Revelação torna-se realidade para a Igreja. Tradição, em sentido ativo, é rememoratio, 

anamnesis; em sentido objetivo, o Evangelho vivo na Igreja, a conscientia ecclesiastica. 

W. Kasper dá um passo a mais ao se perguntar pelos seguros da Tradição. As 

testemunhas são os órgãos da Tradição; os mestres e os juízes são os praesidia da Tradição, 

isto é, aqueles que asseguram sua autenticidade. Não está sob questionamento o fato de que 

Deus elege instrumentos humanos para a transmissão de sua Palavra revelada. Contudo, os 

praesidia são os portadores da entrega ativa e subjetiva, na medida em que estão revestidos pela 

autoridade eclesial de julgar. Como a própria expressão já acusa, o seguro dos praesidia 

traditionis está em seu vínculo com a comunidade eclesial que lhes concede o poder julgar. A 

maior segurança para a Tradição repousa, em última instância, sobre a comunidade eclesial67. 

Também é preciso acrescentar que a sucessão dos praesidia traditionis não é uma 

corrente histórica de sucessores. A Tradição não é um mero testemunho humano sobre um 

simples fato histórico; é testemunho do Espírito Santo na forma de compreensão da doutrina da 

 
65 KASPER, 2011a, p. 519-520. 
66 KASPER, 2011a, p. 520. 
67 KASPER, 2011a, p. 524-525. 
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Igreja que é norma fidei directiva. Os autores da escola romana do século XIX propõem um 

tríplice seguro para Tradição que está em concordância direta com o pensamento patrístico: a 

universalidade e o consenso das testemunhas, a voz dos Apóstolos e a voz de Roma. 

A relação entre Escritura e Tradição merece especial atenção68. O ponto de partida é o 

alcance da afirmação “a Escritura como consignação escrita da Tradição”69. É consenso 

teológico afirmar que a Tradição viva precede a fixação e consignação escrita da Revelação 

nos textos sagrados. A Escritura é um compendio dos ensinamentos dos Apóstolos. Não se deve 

restringir toda a Tradição à materialidade da Escritura: ela também é transmitida pela pregação: 

a anamnese dos textos, sua interpretação e atualização do kerygma contido na Escritura. A 

Escritura não contém outra coisa que a Tradição, a inversa, porém, não é verdadeira. Ainda que 

não seja contrária à Escritura, a Tradição também transmite o que não está na Escritura70. 

A Escritura não pode ser vista separada da leitura e da interpretação da Igreja. Em 

nenhum momento, sustenta-se a teoria da insuficiência da Escritura; contudo, não há nenhum 

problema de identificar a sine-scripto-traditiones com o Evangelho vivo na Igreja. Nesse 

sentido, a exegese eclesial da Escritura possui um papel prático e decisivo para a compreensão 

da relação entre ela e a Tradição. 

Para a tradição exegética, é fundamental que exista harmonia entre a expressão e a 

entrega da Escritura. De fato, a exegese só tem autoridade na medida em que seja entrega da 

Escritura. W. Kasper, ao apresentar esse pensamento, cita a máxima de E. Ortigues: “L’Église 

interprète l’Écriture et l’Écriture juge l’Église”71. A Igreja pós-apostólica permanece fiel à 

origem da Igreja quando é fiel à transmissão da Tradição contida no cânon da Escritura. 

Porém, não se pode pensar a relação Escritura-Tradição somente no âmbito da exegese, 

ainda que em geral, a Tradição é o autêntico comentário da Escritura72. A Escritura é livro da 

 
68 Walter Kasper não explora extensamente, em seu trabalho doutoral, o papel do Magistério eclesial na 
transmissão da Tradição. Sem sombra de dúvidas, quando reflete sobre o ofício de ensinar e o papel dos pastores 
na transmissão entende-se, implicitamente, que o autor está se referindo ao Magistério. Mas, quando discorre sobre 
a relação entre Escritura e Tradição, faz-se necessária uma breve anotação: influenciados pelo pensamento de J. 
A. Möhler sobre a Tradição, C. Passaglia e C. Schrader apresentarão algumas noções para a doutrina da Tradição 
que serão centrais no Concílio Vaticano II, sobretudo na Constituição Dogmática Dei Verbum. Vale mencionar 
que o documento conciliar representa uma superação do modelo “das duas fontes” da Revelação, que permanecera 
vigente do Concílio de Trento até as vésperas do Concílio Vaticano II, passando pelo Concílio Vaticano I sobretudo 
na Constituição Dogmática Dei Filius. Não há duas fontes da Revelação, há uma única fonte: a Palavra de Deus 
que é transmitida pela Escritura e pela Tradição. É tarefa do Magistério assegurar a unidade da transmissão da 
Palavra contida Escritura e na Tradição para manter a unidade de fé da Igreja. Para se aprofundar mais no tema, 
especialmente na problemática teológica da relação entre Escritura, Tradição e Magistério e sua evolução de 
compreensão de Trento ao Vaticano II: SOARES, A. M. L. Revelação e diálogo intercultural: nas pegadas do 
Vaticano II. 1ª ed. São Paulo: Ed. Paulus, 2015. p. 27-70. 
69 KASPER, 2011a, p. 532. 
70 KASPER, 2011a, p. 533. 
71 KASPER, 2011a, p. 538. 
72 KASPER, 2011a, p. 540. 
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fé que está para a edificação e a salvação dos fiéis; não se trata de uma coleção histórica para a 

instrução intelectual, tampouco uma coleção de provas teológicas, mas da Palavra salvífica de 

Deus para a humanidade. 

A instrução dos fiéis e a unidade da fé são confiadas a testemunhas, mestres e pastores 

escolhidos por Cristo. A Escritura também é a eles confiada, por isso sua interpretação na vida 

da Igreja deve sempre retornar à sua fonte, isto é, ao testemunho das testemunhas, dos mestres 

e dos pastores. Surge nessa reflexão, contudo, uma interrogante, como bem aponta W. Kasper: 

como é possível assegurar que a entrega e a interpretação da Escritura estejam sempre em 

contato com a fonte73? 

A solução apontada é a seguinte: o comentário da Escritura na Igreja só pode ser divino 

e humano. A Escritura contém a Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo; para sua 

compreensão o próprio Jesus prometeu a seus Apóstolos o Espírito Santo (Jo 16,12s). Por outro 

lado, a própria Escritura mostra como Jesus mesmo abriu o significado a Escritura para seus 

discípulos (Lc 24,45). Não é de se pensar, portanto, que a entrega e a interpretação da Escritura 

na Igreja aconteçam sem o consortium Spiritus74. A Igreja é o templo do Espírito Santo e onde 

está a Igreja também está o Espírito e a verdade. 

A Escritura é um livro da Igreja. Todo fiel recebe da Igreja a fé e, em seguida, a tem 

formada e educada. Os textos da Escritura, que foram escritos para a vida da Igreja, pertencem 

a seus membros que participam de sua vida, pensam segundo seu Espírito, amam conforme o 

seu coração e professam a fé com sua boca75. Somente quando os fiéis são gerados em Cristo 

pelo anúncio do Evangelho (1Cor 4,15), a Escritura poderá fortalecer a fé. 

Não se deve restringir, entretanto, o testemunho da Tradição à relação entre Tradição e 

Escritura. Não há outros meios pelos quais a Palavra também pode ser transmitida? A Tradição 

e Escritura são loci theologici, em que toda a Palavra de Deus e o conteúdo da fé estão contidos. 

Todos os demais meios estão em função delas, são instrumentos e meios pelos quais o sentido 

original da Escritura é mantido e a Tradição divina é preservada e transmitida até o fim dos 

tempos76. 

A pergunta pelos outros meios de transmissão da Palavra é precisamente o que ocupará 

W. Kasper na apresentação da doutrina sobre a Tradição. Em primeiro lugar, é preciso destacar 

que a Tradição viva é um acontecimento que se dá pelo testemunho humano na força do Espírito 

 
73 KASPER, 2011a, p. 542. 
74 KASPER, 2011a, 543-544. 
75 KASPER, 2011a, p. 544-545. 
76 KASPER, 2011a, p. 554. 
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Santo. Em segundo lugar, o que se busca são os meios em que a Tradição se fixou e se 

corporificou ao longo da história. Não se trata somente de palavras postas por escritas que tocam 

os ouvidos, mas também de elementos “corporais” que tornam a Tradição visível aos olhos; 

trata-se da traditio concreta prope atque incorporata, segundo as palavras de C. Schrader77. 

Para se manter fiel à Revelação, testemunhas, mestres e pastores lançam mão do recurso 

à Palavra. Contudo, não só: eles também se remetem à pregação primitiva da Igreja na medida 

em que os media traditionis se corporificaram nela. A Igreja une sua atual pregação com a 

pregação viva – a Tradição ativa – transmitida ao longo das gerações. A anamnese da Igreja é 

sempre anamnese de sua própria pregação primitiva. 

A consciência histórica, que torna possível a corporificação da Tradição, é o contexto 

da transmissão da fé. Nem todos os fiéis precisam dos demais meios em que a Tradição está 

corporificada, para eles a fé da Igreja é suficiente. Mas os mestres e pastores têm que recorrer 

a esses “atestados” da Igreja para ensinar. Se por um lado, a Tradição não é um acontecimento 

mecânico, mas a autodoação de Jesus Cristo no Espírito Santo, por outro, não é um processo 

puramente místico. Trata-se de um acontecimento divino-humano que faz uso de “causas 

segundas” para seguir adiante78. 

À diferença dos protestantes, os católicos consideram juntamente com a Escritura, os 

escritos dos Padres, as atas conciliares, os documentos papais e outros. Esses documentos não 

são a Tradição em si, mas os media da Tradição objetiva. Também são fonte e loci theologici 

da fé – somente no sentido material, não formal. Neles, a Tradição foi posta, mas não são a 

Palavra de Deus. Por essa razão, os documentos mencionados não possuem importância só para 

a fé da Igreja, são muito importantes para o trabalho teológico79. 

Faz-se a distinção entre traditio e medium traditionis, loci theologici formais e 

materiais, Tradição viva e morta. Entretanto, não é possível separá-los; são conceitos unidos 

organicamente. O Cardeal J. B. Franzelin aprofundará a relação entre traditio e medium traditio 

mostrando que os órgãos da Tradição, isto é, os meios nos quais ela está corporificada, não são 

inspirados, nem possuem conteúdos revelados novos; estão, sim, sob a assistência do Espírito 

Santo80. Para utilizá-los, o esforço humano é essencial, além de que sempre devem ser 

colocados em relação direta com a Escritura. 

 
77 KASPER, 2011a, p. 555. 
78 KASPER, 2011a, p. 557-558. 
79 KASPER, 2011a, p. 558. 
80 KASPER, 2011a, p. 559. 
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W. Kasper reúne os critérios para identificar a presença da Tradição divina nos media 

traditionis segundo a doutrina de C. Passaglia e C. Schrader. O primeiro deles é a antiquitas. 

Já no Novo Testamento, a antiguidade era um critério decisivo, tanto assim que os Padres da 

Igreja sempre se remeteram ao Antigo Testamento para testemunhar sua verdade. Por outro 

lado, a antiquitas do Novo Testamento é a referência constante ao próprio Cristo, a originalis 

antiquitas. 

O segundo critério é o consentio, entendido na perspectiva da unidade como é 

apresentado no livro dos Atos dos Apóstolos (At 4,32). A unidade das discípulas e dos 

discípulos é um desejo explícito do próprio Jesus (Jo 17,11.21s). Paulo pede a suas 

comunidades que se afastem de toda divisão e mantenham a unidade de corações e da profissão 

de fé (Rm 15,5). A unidade da Revelação exige a unidade na fé; entretanto, a unidade da fé não 

deve ser vista, em primeiro lugar, como resultado do esforço dos fiéis, mas como testemunho 

da verdade. 

E, finalmente, o critério da universitas. Se os Apóstolos receberam a tarefa de anunciar 

universalmente a fé, a fé universal, desde a perspectiva inversa, é testemunho da mesma fé 

apostólica. A fé recebida dos pastores não é outra que a fé dos Apóstolos. Seguindo a doutrina 

dos Padres, especialmente de Irineu de Lyon, de Tertuliano e de Basílio de Cesareia e o 

pensamento de C. Schrader, W. Kasper aponta que o critério mais seguro para reconhecer a 

Tradição divina é o consenso universal do testemunho da Igreja81. 

O critério de antiquitas é, por si, um critério suficiente para atestar a autenticidade de 

um medium como portador da Tradição divino-apostólica. Para C. Passaglia e C. Schrader, a 

antiquitas não precisa estar necessariamente unida à universitas e ao consentio. Não obstante, 

a universitas e o consentio sempre devem estar unidos à antiquitas. É importante ressaltar, como 

o faz W. Kasper, que a antiguidade de um testemunho da Tradição não é uma obstrução, mas 

um incentivo para a ciência e seu avanço82. Nesse sentido, a Tradição viva da Igreja é entendida 

como nova retomada do começo, retorno constante ao factum único e histórico da Revelação. 

Retomar e retornar significam não só crescimento na compreensão dos conteúdos da fé, mas 

aumento na unidade da fé da Igreja. Na Igreja, há novitas explicationis, mas nunca novitas 

originis et seminalis. 

A prova da autenticidade dos media traditionis não se restringe somente a 

comprovações jurídicas da legitimidade de uma doutrina eclesial. A prova da autenticidade dos 

media tradiotionis pressupõe as leis de continuidade, indefectibilidade e infalibilidade da Igreja. 

 
81 KASPER, 2011a, p. 566. 
82 KASPER, 2011a, p. 568-569. 
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Assim entendida, a prova de autenticidade assume uma forma da fides quaerens intellectum e 

permite a compreensão da fé em sua historicidade83. 

Contudo, W. Kasper indica que os autores da escola romana do século XIX não 

conseguiram superar a noção estática das provas da Tradição: segundo eles, as provas somente 

têm uma função dogmática, o que supõe uma perspectiva de imutabilidade da Igreja. As provas 

da Tradição não possuem somente a tarefa de comprovar a identidade substancial da fé ao longo 

dos séculos, mas de indicar e esclarecer a diversidade das formas concretas da fé84. 

Uma vez apresentadas as provas de autenticidade dos media traditionis, W. Kasper 

recolhe algumas formas concretas de Tradição corporificada que são destacadas por C. 

Passaglia e C. Schrader85. A primeira delas são os Padres da Igreja, autênticas testemunhas da 

Tradição. Entretanto, é preciso apreciar corretamente o lugar que os Santos Padres possuem na 

transmissão da Revelação: eles não são fonte da verdade, somente canais da verdade. Em 

segundo lugar, destaca-se a Teologia Escolástica como forma concreta de corporificação da 

Tradição. Pode-se, inclusive, afirmar que o consenso das escolas teológicas está próximo do 

consenso dos Padres da Igreja; evidentemente, o método da Teologia dos Padres é distinto do 

método da Escolástica, mas não a fé. Aqui também vale a lei da continuidade; a Escolástica 

representa a continuidade da Patrística e, por isso, está em conformidade com o ensinamento 

da Igreja de seu tempo. 

Em terceiro lugar, seguindo as ideias do Cardeal J. H. Newman, as leigas e os leigos são 

colocados como testemunhas da Tradição. O sentido de fé dos fiéis já era compreendido por 

muitos teólogos do século XIX como lugar teológico e critério para o pensamento cristão. 

Entretanto, ao contrário das posições que só enxergavam nas leigas e nos leigos somente um 

aspecto formal – uma espécie de tato ou instinto da fé – e um aspecto material do sentido de fé 

– o Evangelho nas formas aceitas pela Igreja –, é preciso sustentar que o sensus fidelium possui 

uma função de testemunho ativo da Revelação. 

W. Kasper insistirá que, mesmo apresentando uma compreensão muito mais dinâmica 

da Tradição, quando se referem às leigas e aos leigos os autores da escola romana do século 

XIX se posicionam próximos da Teologia pós-tridentina dos séculos XVI e XVII. O testemunho 

das leigas e dos leigos é visto somente como uma confirmação da reta doutrina dos pastores. 

Há três caminhos para o uso do testemunho das leigas e dos leigos pela Teologia: o consenso 

dos fiéis serve como argumento visível com relação às verdades de fé; com respeito aos dogmas 

 
83 KASPER, 2011a, p. 571. 
84 KASPER, 2011a, p. 572. 
85 KASPER, 2011a, p. 573-588. 
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e sua compreensão, o testemunho dos fiéis possui força de prova; onde não há certeza explícita 

na Escritura, o costume do povo e antiquitas devem ser tomados como norma. 

Finalmente, está a Liturgia como testemunha da Tradição. A Liturgia não é outra coisa 

que solemnis ecclesiae vox; os hinos e as celebrações das congregações de fiéis, do clero e dos 

bispos são expressão da piedade que sempre está unida à verdade da Igreja. 

Como é possível notar, a Tradição ocupa um lugar especial na Teologia de W. Kasper. 

De fato, não só em sua tese doutoral, mas, ao longo de todo o seu trabalho teológico, o resultado 

de suas pesquisas levadas a cabo em 1961 se fará presente. Não obstante, é preciso se perguntar 

pelo método teológico do autor. 

 

2.3 O método teológico segundo Walter Kasper 

 

Reflexões sobre método não tão comuns na Teologia atual. Pode parecer que as tarefas 
mais importantes a serem trabalhadas são aquelas que tocam imediatamente as 
necessidades de fé do ser humano atual e os problemas urgentes da Igreja presente, 
muito mais que discussões abstratas e acadêmicas sobre método. Mas o que está em 
questionamento hoje não são dogmas ou reformas isoladas, a pergunta atual jaz sob 
os fundamentos da própria fé e as possibilidades para se elaborar, de algum modo, um 
discurso sobre Deus. A Teologia só pode fazer justiça a essa situação mediante uma 
consideração de seus próprios fundamentos. Ela tem que deixar muito clara para si 
mesma a forma como pode e deve levar adiante a própria Teologia e o discurso sobre 
Deus hoje. Ela tem que refletir sobre seu método86. 

 

Na breve obra Die Methoden der Dogmatik, Einheit und Vielheit publicada em 1967, 

W. Kasper mostra a urgência que a pergunta pelo método teológico tem. Como fazer Teologia 

nos dias de hoje? Como trabalhar com a Teologia Sistemática na atualidade? Ainda é possível 

se falar de dogma? A Dogmática pode ser considerada mera especulação teológica, como 

aconteceu a partir da Alta Idade Média e ainda mais no século XVII com a Escolástica Barroca 

e no século XIX e começo do século XX com a Neoescolástica? O dogma não se restringiria 

somente à doutrina oficial da Igreja? 

Uma das principais tarefas a que se propôs o Concílio Vaticano II e ainda se propõe a 

Teologia pós-conciliar é a superação de uma reflexão teológica distante do mundo. Entretanto, 

a latente tentação de se fazer uma Teologia tão próxima do mundo que deixa de lado a Tradição 

 
86 KASPER, 1967, p. 09. Methodenüberlegungen sind in der gegenwärtigen Theologie nicht gerade häufig. Es 
könnte scheinen, dass es wichtigere Aufgaben zu bewältigen gelte, die die Glaubensnot des heutigen Menschen 
und die drängenden Probleme der gegenwärtigen Kirche unmittelbarer berühren als abstrakte, akademische 
Methodenerörterungen. Aber es stehen heute nicht nur einzelne Dogmen und einzelne Reformen in Frage; was 
heute in Frage steht, sind die Grundlagen des Glaubens selbst und die Möglichkeit, überhaupt noch von Gott reden 
zu können. Dieser Situation kann die Theologie nur durch eine Grundlagenbesinnung gerecht werden. Sie muss 
sich sehr fundamental über die Möglichkeit und die Art und Weise klar werden, wie sie Theologie, Sprechen von 
Gott, heute noch vollziehen soll und kann. Sie muss auf ihre Methode besinnen. 
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também está presente. A abertura ao mundo hodierno, como insistem os documentos 

conciliares, o desafio de acolher a Revelação em situações históricas concretas e, sobretudo, o 

desafio de anunciar a Boa-notícia do Evangelho obrigam a Teologia a se perguntar sobre seu 

método87. 

Não se deve pensar que a pretensão do autor se restrinja somente aos anos 

imediatamente depois do Concílio, como se verá mais adiante. A pergunta pela unidade 

(Einheit) do método e sua relação com a multiplicidade (Vielheit) de temas e abordagens ainda 

é oportuna. 

A Teologia Dogmática não pode ser entendida como mera especulação, mas é parte 

necessária do pensamento cristão que tem o desafio de anunciar a Boa-notícia no contexto atual. 

Uma importante indicação, como reflete o próprio W. Kasper, é respeitar a estrutura própria do 

kerygma, isto é, a tensão histórica entre memória (Erinnerung) e promessa escatológica 

(eschatologisch-prognostiche Verheiβung), que ilumina as perguntas existenciais de toda a 

humanidade. Esse dado da revelação – a história – é parte constitutiva do método dogmático. 

É inegável a importância de se tratar o método, portanto a reafirmação do estudo 

metodológico não é só um momento pré-teológico, mas um momento teológico decisivo. O 

método dogmático não parte da abstração de ideias, mas da própria revelação histórica e 

definitiva de Deus em Jesus Cristo. 

Não se deve esquecer tampouco que o Concílio Vaticano II promoveu uma renovação 

da Teologia a partir de seus fundamentos. A Dogmática pós-conciliar deve se desenvolver em 

íntima relação com a Sagrada Escritura e com a Pastoral. O autor não entende, sob nenhuma 

perspectiva, a pastoralidade exigida pelo Concílio como “uma cientificidade 

metodologicamente menos responsável”88. Mas qual é o significado e o alcance da Pastoral para 

o desenvolvimento teológico? 

 

2.3.1 O método dogmático e sua importância 

 

A reflexão metodológica não é um problema passado, mas uma necessidade 

epistemológica da Teologia na atualidade89. Contudo, o que está em jogo não é somente a 

compreensão de um dogma específico ou o alcance de uma reforma proposta pelo Magistério, 

 
87 KASPER, 1967, p. 11-12. 
88 KASPER, 1967, p. 10. […] ein Weniger an methodisch verantworteter Wissenschaftlichkeit. 
89 KASPER, 1967, p. 9. 
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mas a possibilidade de elaborar um discurso teológico. O que a Teologia ainda tem para afirmar 

sobre a Revelação e a Fé? 

Outra questão que se apresenta ao pensamento teológico é a pergunta por um método 

unificado da própria Teologia, como scientia fidei. Existe esse método único? Como é sabido, 

a essência de todo pensamento científico é seu método, isto é, um “caminho planejado, refletido 

e assegurado constante e criticamente rumo a uma determinada meta do conhecimento”90. Pode-

se dizer que há um só caminho para o conhecimento teológico? 

O método de diversas ciências, especialmente da Filosofia e da História, contribuiu 

enormemente para o desenvolvimento da Teologia, entretanto não é possível reduzir o método 

teológico à simples constatação do uso de mediações filosóficas e históricas – entre outras – 

para a formulação do que é mais próprio da Teologia. 

A Teologia cristã, como é reconhecida pela tradição do pensamento, é um saber 

(Erfahrung), uma percepção (Innewerden) do brilho de Deus no rosto de Jesus Cristo (2Cor 

4,6). Porém, isso que lhe é mais próprio exige uma reformulação constante diante das novas 

exigências metodológicas impostas, sobretudo a partir da Modernidade. Torna-se mister uma 

revisão do método teológico – e mais concretamente do método dogmático –, uma vez que a 

Teologia elaborada até a primeira metade do século XX apresenta sérias dificuldades para o 

futuro91. 

Nesse sentido, não se pode deixar de lado a proposição do Concílio Vaticano II, 

especialmente a urgência de uma elaboração teológica orientada pelas exigências pastorais. É 

fundamental abrir o espectro da reflexão teológica e propor uma resposta de conjunto às 

perguntas dadas por desafios pastorais concretos. Evidentemente, essa nova forma do trabalho 

teológico apresenta grandes problemas, principalmente tendo em vista o percorrido histórico da 

Teologia Católica dos séculos XVII ao XX. 

Não obstante, esquivar-se do desafio de repensar a elaboração teológica e, mais 

concretamente, a reelaboração dogmática dentro do horizonte dado pelo presente histórico, não 

significa uma perda somente para a ciência teológica, mas para o próprio anúncio da Igreja que 

sempre se entendeu transido pelo trabalho teológico. 

A Teologia Dogmática teve sua origem nas disputas cristológicas dos séculos IV e V, 

especialmente quando, além de uma referência à Escritura, também se desenvolve uma 

referência à autoridade dos concílios, sobretudo ao primeiro deles, levado a cabo em Niceia em 

 
90 KASPER, 1967, p. 12. […] der planmäßige, reflektierte, dauernd kritisch abgesicherte Weg zu einem ganz 
bestimmten Erkenntnisziel. 
91 KASPER, 1967, p. 13-14. 
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325. O método desenvolvido pela reflexão dogmática cristológica seguiu o que mais tarde se 

tornou conhecido como o “método de três passos” (die Dreischrittmethode): afirmação da 

doutrina eclesial, prova ou demonstração a partir da Escritura e da Tradição e aprofundamento 

especulativo92. 

À base desse método estão os elementos fundamentais da Teologia Dogmática: fé e 

razão (fides et ratio) ou autoridade e razão (auctoritas et ratio); são dois elementos que 

constituem uma unidade interna. É preciso afirmar também que a fé não é só fé positiva, mas 

por ser um ato humano compreende também a fé refletida e aceita. Crer, portanto, já é o início 

de toda Teologia que, por sua vez, é o empenho de dar razão da esperança (1Pe 3,15) ou, 

cientificamente, a intelecção da fé (intellectus fidei) ou a fé que busca entendimento (fides 

quaerens intellectum), seguindo a clássica formulação de Agostinho de Hipona e Anselmo de 

Cantuária. 

Entretanto, o que até o Medievo era visto em unidade interna, como já se mencionou, a 

partir da Modernidade conhece uma dissociação: autoridade (auctoritas) separa-se da razão 

(ratio) dado o advento do método racional e matemática das ciências naturais. A separação do 

que até então era uma unidade conduziu ao Fideísmo e ao Biblicismo, por um lado, e à 

experiência mística imediata, por outro. Esse duplo direcionamento afetou diretamente a 

compreensão do dogma93. 

Dentro do horizonte da emersão do pensamento moderno, se identificam dois 

movimentos do espírito decisivos para o desenvolvimento da Teologia: o Humanismo e a 

Reforma Protestante. A reação católica imediata a esses movimentos foi a Apologética. Nesse 

contexto, é de se esperar que a formulação católica do Dogma e o método da Escolástica da 

Alta Idade Média se confundam. Com isso, dois problemas que só serão tardiamente resolvidos 

afloram: como compaginar a historicidade da verdade, vista especialmente desde uma 

perspectiva humanista, e a eclesialidade da Teologia, entendida a partir do desafio posto pela 

Reforma Protestante94. 

O desenvolvimento que segue conduziu a uma disputa infrutuosa para a Teologia 

Dogmática: o dogma se entende a partir de formulações histórico-positivas ou a partir de 

especulações na linha escolástica. Todavia, não era possível formular uma relação equilibrada 

 
92 KASPER, 1967, p. 21. 
93 KASPER, 1967, p. 24. 
94 KASPER, 1967, p. 25. 
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entre pensamentos universalmente válidos e verdade histórica95. Como configurar a Teologia 

dentro desse novo contexto? 

Talvez o que é mais interessante dentro desse processo seja justamente o fato de que 

aquilo que se esperava, isto é, uma flexibilização da Teologia, não tenha acontecido. Muito pelo 

contrário, como aponta W. Kasper: o que se verificou a partir do século XVII foi o dogmatismo 

do pensamento teológico. A Dogmática se torna “a” Teologia e expressa o pensamento de uma 

autoridade eclesiástica que se ocupou tanto com a eclesialidade do pensamento que acabou por 

conduzi-lo a um gueto. A Teologia Dogmática torna-se incapaz de dialogar tanto para dentro 

da própria Igreja como para fora e é marcada profundamente pela ideologia. 

Ainda que diversos autores, entre eles Matthias Joseph Scheeben, mostraram-se grandes 

defensores da Igreja e espíritos abertos ao mesmo tempo, o que predominou dentro do 

pensamento teológico, ao longo do século XIX, foi a reação antimoderna como é possível 

verificar no Concílio Vaticano I. 

Uma nova situação para a Teologia surge somente com o Concílio Vaticano II. É 

possível falar de um pluralismo teológico o que, inevitavelmente, promoveu a renovação da 

Dogmática. Grande contribuição para esse processo são os estudos históricos da Escolástica, 

que superaram o dogmatismo da Teologia Barroca e da Neoescolástica, e novos intentos 

especulativos que conjugaram elementos da Escolástica e do pensamento moderno, como os 

estudos de Joseph Maréchal96. 

Não obstante, o elemento decisivo dentro de todo esse processo é a assimilação da 

pastoralidade no trabalho teológico. Uma nova Teologia emerge com o Vaticano II, uma 

Teologia mais pastoral. Contudo, há de se atentar ao fato de que uma “Teologia mais pastoral” 

não significa a elaboração de um discurso teológico sem rigor metodológico ou, até mesmo, 

uma mera mediação – no caso concreto, a Pastoral – que sirva de instrumental para se fazer 

Teologia. 

O Concílio apresenta uma reflexão científica, teórica e necessária sobre a Pastoral na 

Teologia; sobre o elemento operativo e pragmático, no melhor sentido da palavra, da Teologia. 

Com isso, a Dogmática deixa de ser um pensamento estático e se torna dinâmico, orientado ao 

mundo e ao futuro, um pensamento católico (universal). Mas, ao mesmo tempo, torna-se um 

pensamento muito mais inseguro em relação ao que se tinha mostrado até então97. 

 

95
 KASPER, 1967, p. 27. 

96 KASPER, 1967, p. 32. 
97 KASPER, 1967, p. 11. 
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A pastoralidade retirou o método dogmático de uma situação de crítica à mundanidade 

e o empurrou para o extremo oposto de uma Teologia “mundana” fortemente fundamentada na 

tradição bíblica e patrística. Além de se tornar mais pastoral, a Teologia pós-conciliar torna-se 

mais bíblica e mais próxima do pensamento dos Padres da Igreja. Com isso, a reflexão 

metodológica já não pode ser contemplada fora da Teologia, mas o pensamento sobre o método 

já é Teologia como se mencionou anteriormente. 

 

2.3.2 A pastoralidade e o método dogmático 

 

Ainda que a noção de dogma surja com as disputas cristológicas dos séculos VI e V, 

como se indicou, o conceito de Teologia Dogmática só aparece no século XVII como 

delimitação temática em relação à Teologia Moral. Nesse contexto, tanto a Patrística e a 

Teologia da Alta Idade Média passaram a ser consideradas como sacra pagina, mas não dentro 

da Dogmática98. 

Como se constatou, o caminho feito pelo Concílio Vaticano II vai na contramão da 

tendência do século XVII. A eclesialidade da Teologia já não se determina pelo fato de que a 

Dogmática se confunda com o ensinamento oficial e tradicional da Igreja, mas sim pelo fato de 

que há uma nova visão de Igreja que não é compreendida a partir de seus referentes passados, 

mas a partir da Escatologia. 

Esse referente eclesial-escatológico conduz a Teologia necessariamente a uma reflexão 

sobre a história e faz com que o Dogma já não seja entendido como verdade imutável, mas 

como verdade que se entende historicamente. Por outro lado, o dogma não é o anúncio 

fundamental da Igreja, este é o Evangelho; o dogma está a serviço do Evangelho e seu anúncio. 

Portanto, já não se pode pensar o dogma sem assimilar seriamente os questionamentos que uma 

determinada época apresenta ao anúncio do Evangelho. 

Nesse sentido, a Teologia Dogmática se converte em acontecimento hermenêutico que 

se posiciona entre dois polos, isto é, a Escritura como testemunha da Revelação e a situação 

histórica e concreta do anúncio da Escritura99. O ponto de partida é a leitura atenta e o 

aprofundamento do significado da Escritura e o ponto de chegada, a ação missionária da Igreja. 

Portanto, a Teologia Dogmática não tem seu ponto de partida, nem seu ponto de chegada no 

Dogma. Menos ainda, se pensar que é tarefa dessa Teologia fazer exegese ou apologética de 

formulações dogmáticas. 

 
98 KASPER, 1967, p. 36. 
99 KASPER, 1967, p. 38. 
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A norma normans da Teologia Dogmática, assim como de toda a Teologia, permanece 

sendo a Sagrada Escritura100. O ensinamento eclesiástico não deve enxergar a Escritura como 

parte de si, mas deve ver a si mesmo dentro dos limites daquela. Com isso, além de se 

autocompreender dentro de uma perspectiva escatológica, a Igreja também se vê a si mesma 

como Igreja Missionária. Seu fim não está em si mesma, mas na missão no mundo. A mesma 

reflexão vale para o Dogma que já não pode ser entendido como fim em si mesmo, mas como 

serviço à missão da Igreja no mundo101. 

A conclusão imediata do que até o momento foi apresentado é o fato de que a renovação 

interior da Teologia Dogmática se deu por uma renovação da compreensão da Igreja de si 

mesma, já mais não vista fora do mundo, mas diretamente marcada pelos sinais dos tempos, 

como a Constituição Pastoral Gaudium et Spes remarca em diversos momentos (GS 3, 10, 22, 

40, 42). Uma Teologia eclesial não é aquela que está centrada nos ensinamentos da autoridade 

eclesiástica, mas aquela que se deixa conduzir pelos riscos que os sinais dos tempos significam 

para a fé da própria Igreja102: 

 

Para levar a cabo esta missão, é dever da Igreja investigar a todo o momento os sinais 
dos tempos, e interpretá-los à luz do Evangelho; para que assim possa responder, de 
modo adaptado em cada geração, às eternas perguntas dos homens acerca do sentido 
da vida presente e da futura, e da relação entre ambas. É, por isso, necessário conhecer 
e compreender o mundo em que vivemos, as suas esperanças e aspirações, e o seu 
caráter tantas vezes dramático (GS 04). 

 

Mas ainda há uma pergunta metodológica que deve ser respondida: como os dois polos 

acima apresentados, a Escritura como testemunha da Revelação, e a situação concreta e 

histórica do anúncio da Escritura, conjugam-se na Teologia Dogmática? A resposta é 

encontrada ao se contemplar a estrutura do kerygma, que se constitui na tensão entre memória 

(Erinnerung) e promessa escatológica (eschatologisch-prognostische Verheißung). 

Não se trata somente de lembranças de acontecimentos salvíficos passados e, portanto, 

irrepetíveis, mas de memória que, além de ser transmissão positiva desses acontecimentos, é 

compromisso interior com o que aconteceu. Não se fala somente de referente passado 

(Tradição) quando se reflete sobre a memória, mas também de referente presente (identidade) 

e futuro, uma vez que somente a memória permite a abertura a um futuro possível (promessa). 

Essa mesma dinâmica deve estar dentro da compreensão (hermenêutica) das definições 

dogmáticas. Uma vez estabelecido o horizonte de compreensão, é possível inserir nele os 

 
100 KASPER, 1967, p. 40. 
101 KASPER, 1967, p. 42. 
102 KASPER, 1967, p. 43. 
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questionamentos existenciais que inquietam o ser humano contemporâneo. Esse foi o caminho 

realizado pelo Concílio Vaticano II para promover a renovação da Igreja e, logo, da Teologia 

Dogmática, e que se tornou conhecido como princípio de pastoralidade. Com isso, foi possível 

superar a infecundidade pastoral e a escassez espiritual dos séculos XVII, XVIII e XIX103. 

Contudo, não se deve pensar que todos os desafios tenham sido superados. A Teologia 

pós-conciliar ainda tem uma grande agenda diante de si. Seguem apenas alguns deles, segundo 

a apresentação de W. Kasper104: 

- como é possível manter um conceito tão rígido como natureza dentro de uma 

compreensão da verdade como acontecimento histórico e, em último termo, uma promessa que 

só será realizada na Escatologia? 

- embora a pastoralidade tenha se tornado o princípio fundamental para a Teologia pós-

conciliar, não se pode negar que ainda há espaço para a especulação; contudo, a especulação 

não pode ultrapassar os limites da verdade bíblica que se construiu sobre uma assimilação 

histórica da Revelação. Como fazer Teologia especulativa, isto é, como pensar afirmações 

universais da Teologia em situações concretas que se movem na tensão entre realização e crise? 

- a Filosofia existencialista do século XX propõe o ser como tempo e tempo como ser; 

mais que um perigo para a Teologia, essas noções são possibilidades e chances de crescimento, 

entendidas, porém, dentro de uma perspectiva que reflete ao mesmo tempo sobre liberdade e 

história. Nesse sentido, como a Teologia tem se debruçado sobre a relação de liberdades divina 

e humana que constituem a história? 

 

2.3.3 Uma Teologia concreta e histórica 

 

Ao recolher os principais impulsos conciliares em seu trabalho teológico, W. Kasper 

abraça uma Teologia concreta e histórica. A Teologia se concretiza na Igreja, já não restringida 

exclusivamente aos temas centrais da communio fidelium, mas capaz de integrar em si a 

multiplicidade de perguntas da atualidade. “A Teologia será verdadeiramente eclesial quando 

se saiba solidária com os não fiéis e quando compreenda suas perguntas como perguntas à sua 

própria fé”105. 

 
103 KASPER, 1967, p. 42. 
104 KASPER, 1967, p. 72-74. 
105 KASPER, 1967, p. 44. […] kirchlich ist eine Theologie erst dann, wenn sie sich auch solidarisch weiß mit den 
Ungläubigen und wenn sie deren Fragen als Fragen an den eigenen Glauben versteht. 
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A nova situação da Teologia, como já se mencionou anteriormente, identifica-se com 

autocompreensão da própria Igreja, isto é, uma Igreja em missão. Portanto, é de se esperar que 

a Teologia também mostre uma responsabilidade missionária, sobretudo ao assumir o caminho 

da experiência e do risco, deixando de lado supostas certezas. A Dogmática abandona a posição 

de justificação dos conteúdos da fé e assume uma postura crítica, que corresponde à melhor 

compreensão da Tradição eclesial106. 

Mesmo que já se tenha mencionado anteriormente, não está demais insistir na ideia de 

que a Teologia Dogmática, assim entendida, supera os limites impostos pela Apologética e 

assume a crítica própria do pensamento histórico. Sem deixar de ser teológica, a Teologia 

histórica traz para dentro de si as perguntas pelo sentido e pelo uso da linguagem históricos, 

assim como a compreensão que o ser humano tem de si mesmo e do mundo. 

Ditas perguntas não fecham, mas abrem o horizonte da própria reflexão teológica dado 

o fato de que a Revelação não é acolhida genericamente, mas pelo ser humano imerso em sua 

história. Não se deve esquecer, contudo, de que a problemática entre fé e história nem sempre 

foi bem solucionada107. É possível encontrar uma solução? Para tal, W. Kasper recorrerá à 

noção de Tradição por ele trabalhada. 

Na passagem do Antigo para o Novo Testamento, do Novo Testamento para a Tradição 

eclesial, da Patrística para a Escolástica medieval e para a Modernidade, o horizonte do 

pensamento e da palavra promoveu a constante interpretação e a reinterpretação da Revelação. 

Uma alternativa de aproximação a essa corrente de transmissão seria simplesmente se 

questionar sobre os pressupostos que permitiram as formulações dogmáticas passadas. Até 

mais, a Dogmática poderia assumir os métodos próprios da exegese e investigar o contexto 

histórico e linguístico do Dogma. Contudo, há uma realidade histórica muito mais relevante: a 

Tradição em si. 

Nesse sentido, a Teologia Dogmática não restringe sua tarefa somente ao que já é 

conhecido e pensado, mas ao que ainda é novo e inexplorado, ao que foi pensado a meias e 

ainda está aberto. Logo, a consciência da fé (Glaubensbewusstsein) não está referida somente 

ao passado, mas também ao presente e ao futuro como novas possibilidades para acolher a 

Revelação108. 

Portanto, o método histórico se mostra fecundo para a Teologia. Uma Teologia histórica 

não seria somente aquela que determina positivamente a fides credenda, mas aquela que está a 

 
106 KASPER, 1967, p. 45. 
107 KASPER, 1967, p. 53. 
108 KASPER, 1967, p. 55 
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serviço do intellectus fidei; uma Teologia histórica é uma parte do trabalho teológico-

sistemático ao apontar dentro da corrente de transmissão e interpretação da Revelação, o nexus 

mysteriorum. Para levar adiante a tarefa histórica da Teologia é preciso muito mais que a mera 

coleção de informação; são necessários tato e fino sentido teológico para o qual não há nenhum 

critério identificável. 

W. Kasper cita o Cardeal J. H. Newman como um exemplo de autor que desenvolveu o 

método histórico ao longo do século XIX. Contudo, o autor alemão ressalta a contribuição de 

Hans-Georg Gadamer, sobretudo para o desenvolvimento da hermenêutica teológica do século 

XX. Já não se pode pensar em uma compreensão histórica dada pela abstração de todas as 

perguntas presentes, nem mediante um submergir, sem os devidos pressupostos, no trabalho de 

autores históricos. A compreensão histórica é guiada pelo interesse atual que estimula a 

pergunta pelo que já aconteceu109. 

A pobreza das pesquisas históricas pode ser entendida como pobreza da consciência do 

problema teológico por parte das teólogas e dos teólogos na atualidade. Não se pode admitir, 

em nenhuma circunstância, uma eisegese irresponsável da Palavra. A riqueza do método 

histórico está assegurada para a Teologia somente quando o próprio método histórico tenha sido 

teologicamente investido110. 

O Concílio Vaticano II, como indica W. Kasper, concedeu amplo espaço para o 

pensamento histórico na Teologia. É impossível negar que nos documentos conciliares haja 

uma clara recepção do pensamento moderno, ainda que cautelosa; essa recepção deu lugar para 

a liberdade dentro da Igreja. É possível, portanto, introjetar no próprio Dogma a noção de 

história, uma vez que está a serviço da compreensão da verdade do Evangelho em uma 

determinada época, como já se mencionou. 

Transmitir a Revelação na atualidade é uma tarefa que exige responsabilidade e 

urgência. Não é de se estranhar, tampouco, que a Teologia Dogmática, diante dessa situação 

exigente, apresente-se muito mais como quaestio e menos como thesis; que ela se arrisque a 

assumir um papel crítico e radical para questionar respostas já dadas; que ela investigue as bases 

de seus conteúdos mais afiados e seja verdadeiramente fides quaerens intellectum. 

Precisamente esta é a grandeza da fé que permite tais questionamentos à sua certitudo super 

omnia. O mythos, aparentemente tedioso, é aberto pelas perguntas do logos emergente. A dabar 

bíblica não conhece inimizade com o logos, nem se envergonha diante da clara luz da razão111. 

 
109 KASPER, 1967, p. 56-57. 
110 KASPER, 1967, p. 57. 
111 KASPER, 1967, p. 86. 
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W. Kasper conclui sua reflexão sobre o método teológico afirmando que 

 

isso [que foi até o momento apresentado] oferece ao teólogo, a partir da fé e do 
sustento da Igreja, a liberdade e a superioridade – até se pode dizer, o humor bem 
resolvido – para se fazer todas as perguntas. Não é à toa que o grande mestre do 
método da história ocidental da Teologia, Anselmo de Cantuária, conclui seu 
Prologion com um parágrafo sobre a alegria. E se neste livro de crítica ao atual método 
teológico também deve seguir esse discurso, pode-se dizer, de uma única vez, que a 
pior objeção à Teologia é que ela tenha tornado fundamentalmente descrente e 
desconfiada, rabugenta e sem humor112. 

 

2.4 A Eclesiologia de Walter Kasper 

 

Concluída a primeira aproximação à Teologia de W. Kasper, pela apresentação de sua 

noção de Tradição e de seu método teológico, concentrar-se-á esforços no estudo nas categorias 

centrais de sua Eclesiologia. Como já se mencionou anteriormente, o autor, ao contrário de J. 

Sobrino, possui um pensamento eclesiológico sistematizado. 

Na introdução do livro Die Kirche Jesu Christi – Schriften zur Ekklesiologie I 

(2008b)113, W. Kasper deixa clara sua intenção de ter escrito um volume completo sobre a Igreja 

ao modo de Jesus der Chritus (2007) e Der Gott Jesu Christi (2008a). Contudo, não lhe foi 

possível levar adiante sua intenção dada sua nomeação e serviço episcopal na Diocese de Mainz 

e, posteriormente, o trabalho na cúria romana114. 

Não só Die Kirche Jesu Christi, como também Die Kirche und ihre Ämter e Katholische 

Kirche – Wesen, Wirklichkeit und Sendung (2011b) expressam não só o pensamento de W. 

Kasper sobre a Igreja, mas sua vivência eclesial, que depois de tantos anos de serviço pastoral, 

não se viu diminuída, mas enriquecida e aprofundada115. Entretanto, não se deve esperar da 

leitura dos livros citados apenas um testemunho pessoal sobre a Igreja; o autor busca 

fundamentos para sua visão de Igreja. 

O impacto do Concílio Vaticano II é muito claro no trabalho teológico de W. Kasper; já 

foi possível constatar todo o empenho por ele realizado para incluir em sua reflexão dogmática 

 
112 KASPER, 1967, p. 87. Dies gibt dem Theologen aus dem Glauben und dem Rückhalt an seiner Kirche die 
Freiheit und die Überlegenheit, man kann auch sagen, den gelösten Humor, sich allen Fragen zu stellen. Nicht 
umsonst schließt der wohl größte Methodologe der abendländischen Theologiegeschichte, Anselm von 
Canterbury, sein Prologion mit einem Abschnitt über die Freude. Und wenn in diesem Buch von Kritik an der 
gegenwärtigen theologischen Methode die Rede sein sollte, dann kann man das meiste davon auch einmal so 
zusammenfassen: Der schlimmste Einwand ist der, dass die Theologie im Grunde so kleingläubig und 
argwöhnisch, so griesgrämig und so humorlos geworden ist. 
113 O ano de publicação corresponde à edição dos escritos completos de W. Kasper, que ainda possui volumes a 
ser publicados; o trabalho está sendo levada a cabo por Herder Verlag. Todas as citações do autor neste número 
do trabalho correspondem a essa edição. 
114 KASPER, 2008b, p. 12. 
115 KASPER, 2008b, p. 13. 
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o princípio de pastoralidade tão próprio do Concílio. Ao mesmo tempo, não se deve esquecer 

de que sua longa apresentação sobre a Tradição tratou de recolher o que já no século XIX estava 

presente no pensamento dos teólogos da escola de Tübingen e Roma, sobretudo J. A. Möhler, 

C. Passaglia e C. Schrader, e foi incorporado nos documentos conciliares. Merece destaque a 

relação entre Tradição eclesial e a vida da Igreja acentuada pelo autor. 

Chama muito a atenção o fato de que a Teologia de W. Kasper seja uma Teologia 

eclesial. Em Der Gott Jesu Christi, ele insiste na importância de se fazer uma Teologia 

teológica116. Não obstante, o traço anteriormente citado é marcante em seu pensamento; sem o 

vínculo com a comunidade de fé, a Teologia esvazia-se. A verdade da fé, pela assistência do 

Espírito Santo, está na Igreja117; a Teologia é momento segundo, momento de serviço à verdade 

da Igreja. 

As duas categorias eclesiológicas mais conhecidas e citadas de W. Kasper são “Igreja 

como sacramento universal da salvação” e a “Igreja como communio”. É de especial interesse 

para este trabalho o estudo da estrutura sacramental da Igreja, por essa razão, concentrar-se-á 

naquilo que o autor refletiu sobre o tema. Não se deve deixar de lado, tampouco, o fato de que 

a categoria sacramento é central para a Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja 

do Concílio Vaticano II (LG 01). 

Em um primeiro momento, não se aplicará à Igreja a expressão “Sacramento da 

misericórdia”; a intenção primária é aprofundar na categoria sacramento aplicada à Igreja, seu 

significado e o uso pré e pós-conciliar. Também devem ser integradas à exposição as noções 

universal e salvação; esse esforço permitirá estudar a Igreja em sua configuração essencial e, 

ao mesmo tempo, sua missão no mundo. 

Possivelmente, a categoria eclesiológica mais conhecida do pensamento de W. Kasper 

seja a “Igreja como communio”. Trata-se do passo dado pelo autor para se aproximar da 

estruturação social concreta da Igreja. Não se pode separar a categoria communio de 

sacramento; o ponto de partida de W. Kasper para apresentar a comunhão eclesial é 

precisamente o fato de que a Igreja é “sacramento de unidade” no meio do mundo. Sua reflexão, 

inclusive, vai além ao afirmar que a comunhão eclesial é sacramento para o mundo118. 

O contexto da Eclesiologia de W. Kasper é a relação entre a Igreja e o mundo; o mesmo 

contexto que marcou o Concílio Vaticano II. Alguns autores, como o próprio J. Sobrino, 

 
116 KASPER, 2008a, p. 62. 
117 KASPER, 2011a, p. 509. 
118 KASPER, 2008b, p. 423. 
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chegam a afirmar que a Teologia de W. Kasper carece de concretização119. Destacando a 

centralidade da relação Igreja-mundo no pensamento eclesiológico – e teológico – do autor, não 

se pode dizer que se trata de um pensamento pouco concreto. Essa constatação, de fato, aparece 

quando ele apresenta uma nova perspectiva para a sacramentalidade da Igreja: Sacramento da 

misericórdia. 

Com a apresentação dessa ideia repleta de novidade, chegar-se-á à conclusão deste 

capítulo que pretende apresentar a Teologia de W. Kasper. O terceiro e último capítulo deste 

trabalho será um diálogo com o pensamento dos dois autores que o guiam, J. Sobrino e W. 

Kasper. É possível falar de uma Igreja, Sacramento da misericórdia? Uma Igreja da 

misericórdia? Se sim, como? Mas isso será o desafio de algumas páginas mais adiante; por ora, 

segue a Eclesiologia de W. Kasper. 

 

2.4.1 A Igreja como sacramento universal da salvação 

 

A reflexão de W. Kasper sobre a Igreja como sacramento universal da salvação tem 

como contexto o Concílio Vaticano II, o que não poderia ser distinto. Segundo o autor, o 

Concílio convocado inesperadamente por João XXIII tinha como tarefa concluir aquilo que o 

Concílio Vaticano I, na segunda metade do século XIX, não conseguiu levar adiante: uma 

reflexão sobre a própria Igreja. 

Se por um lado chamava a atenção o fato de que no primeiro concílio vaticano a reflexão 

eclesiológica tinha se restringido ao ministério pontifício e sua infalibilidade, deixando de lado 

o episcopado e o sacerdócio comum das batizadas e dos batizados, não chama a atenção o fato 

de que a Eclesiologia do Concílio Vaticano I tenha se tornado uma Hierarquiologia120. 

Tampouco chama a atenção o fato de que os primeiros esquemas que chegaram à aula do 

segundo concílio vaticano fossem clericalistas, triunfalistas e unilateralmente jurídicos. 

Entretanto, como o próprio W. Kasper remarca, é impossível pensar o Concílio Vaticano 

II como evento isolado: a profunda renovação vivida em círculos eclesiais e, sobretudo, 

teológicos, influenciou decisivamente os trabalhos realizados na aula conciliar. O Sínodo dos 

Bispos de 1985 soube expressar mediante uma única fórmula os principais anseios de então dos 

Padres conciliares: Ecclesia – sub verbo Dei – mysteria Christi celebrans – pro salute mundi121. 

 
119 SOBRINO, 1994, p. 181-182. 
120 KASPER, 2008b, p. 261. 
121 KASPER, 2008b, p. 262. 
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O Concílio Vaticano II foi o primeiro concílio ecumênico a se perguntar pelo ser e 

sentido da Igreja. Não se tratava, portanto, de uma tarefa simples que poderia se reduzir à mera 

apresentação das estruturas sociais da comunidade das discípulas e dos discípulos de Jesus 

Cristo. O que o Concílio procurava eram os fundamentos teológicos da Igreja. Se a Igreja está 

no mundo por desejo de Deus, se ela tem um papel histórico salvífico, seu ser e seu sentido 

devem se expressar, em primeiro lugar, teologicamente. 

Essa foi a razão para que a emersão das duas principais categorias eclesiológicas usadas 

pelos Padres conciliares: sacramento/ mysterium e Povo de Deus. W. Kasper não é ingênuo ao 

afirmar que todos os problemas da Igreja tenham sido solucionados por ter se voltado para seu 

fundamento teológico. Ainda que o Concílio não tenha sido a causa, o que se viveu depois dele 

foi uma profunda crise motivada por uma nova onda iluminista e secularista122. A ideia de 

mistério era comumente remetida a tabu, logo deveria ser deixada de lado, assim como a ideia 

de Povo se alinhava muito mais ao profano dêmos que ao bíblico laós. 

Embora a categoria Povo de Deus tenha trazido inúmeros frutos para a Igreja pós-

conciliar, mesmo imersa em toda a crise acima citada, o autor se dedicará, em primeiro lugar, 

ao aprofundamento do significado da categoria sacramento/ mysterium para a Eclesiologia. 

 

2.4.1.1 O significado de sacramento/ mysterion na Eclesiologia 

 

Ao se perguntar pela estrutura sacramental da Igreja, W. Kasper se pergunta pela 

realidade do sagrado no mundo123. Evidentemente, o autor poderia ter ultrapassado o limite da 

Teologia e entrado em uma reflexão mais própria das Ciências da Religião para discutir quais 

seriam as possibilidades para a sacralidade e a sacramentalidade na atualidade. Contudo, essa 

não é sua intenção. 

Ainda que tenha destacado algumas ideias que se encontram na base de todo pensamento 

religioso, W. Kasper passa imediatamente à compreensão bíblica de mysterion. Faz isso porque 

sua intenção principal é relacioná-lo com a Igreja. mysterion para a Sagrada Escritura não tem 

nada a ver com o arcano, mas com um acontecimento histórico e concreto: a Revelação de Deus 

mediante palavras e gestos concretos que alcançaram sua plenitude em Jesus Cristo124. 

 
122 KASPER, 2008b, p. 263. 
123 KASPER, 2008b, p. 265. 
124 KASPER, 2008b, p. 266. 
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Graças à revelação do mysterion que permanecia “escondido desde os séculos e desde 

as gerações” (Cl 1,26), o ser humano pode encontrar resposta à pergunta sobre si mesmo. Trata-

se de uma resposta à qual ele jamais poderia chegar por si mesmo (GS 21): 

 

Para a Bíblia, o mistério “natural” do ser humano é, por assim dizer, o exterior de uma 
liberdade divina absoluta que lhe é essencialmente retirada, que só pode se revelar e 
se abrir, e que só pode fazê-lo em liberdade, ou seja, historicamente incapaz de ser 
revelada. A concretude histórica é a forma de aparecimento, isto é, o verdadeiro 
símbolo da liberdade e graça da revelação do mistério de Deus125. 

 

Nesse sentido, é possível vislumbrar que mysterion entendido em sentido bíblico é a 

liberdade de Deus que, desde sua eternidade, volta-se ao ser humano em Jesus Cristo; trata-se 

da vontade salvífica divina revelada e ativa na história (Rm 16,25). mysterion, portanto, é um 

dos conceitos mais centrais e fundamentais da própria Escritura; expressa que os lados escuros 

da existência humana são envolvidos e acolhidos pela luz divina. Contudo, essa luz é tão 

superabundante que, em sua presença, os olhos humanos estão como que cegos; não se trata de 

uma cegueira por falta de luz, mas por excesso. 

A luz divina ou, como começa a Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja 

do Concílio Vaticano II, a luz dos povos é Jesus Cristo (LG 01). Ele é o mysterium126 da 

salvação de todo o gênero humano; nele todo o escuro da existência humana é posto sob a luz. 

A Igreja não é a luz dos povos, ela somente reflete a luz de Cristo, assim como a lua reflete a 

luz do sol – tomando uma imagem muito usada pelos Padres127. Com essa expressão, o princípio 

da reflexão conciliar sobre a Igreja está claro: trata-se de Jesus Cristo; a Igreja é mysterium, ou 

em sua tradução latina sacramentum, somente em Jesus Cristo (LG 01). 

A íntima relação entre Eclesiologia e Cristologia estabelecida pelos Padres conciliares 

conduz à determinação escatológica da Igreja: ela é um povo messiânico (LG 09), nela o Reino 

de Cristo já se faz presente (LG 03), ela é germe e princípio do Reino (LG 05). Na Igreja, o 

eschatón brota para a história128. Essa dimensão escatológica da Igreja, por um lado, tem 

fundamento na promessa do próprio Jesus Cristo quando afirma que os poderes deste mundo, 

sobretudo o poder da morte, jamais prevalecerão sobre ela (Mt 16,18). Por outro lado, essa 

 
125 KASPER, 2008b, p. 266-267. Für die Bibel ist das “natürliche“ Geheimnis des Menschen sozusagen die 
Außenseite einer dem Menschen wesensmäßig entzogenen absoluten göttlichen Freiheit, welche sich nur selbst 
offenbaren und erschließen kann, und die dies nur in Freiheit und d.h. geschichtlich unableitbar tun kann. Die 
geschichtliche Konkretheit ist sozusagen die Erscheinungsweise, das Realsymbol der Freiheit und Gnädigkeit der 
Offenbarung des Geheimnisses Gottes. 
126 Mysterium é transliteração do grego mysterion para o latim. 
127 KASPER, 2008b, p. 267 
128 KASPER, 2008b, p. 268. 
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dimensão indica a Igreja como realidade escatológico, isto é, a realização da própria Igreja não 

está orientada a si mesma, mas ao Reino definitivo de Deus. 

Esta última afirmação coincide precisamente com o texto de Lumen Gentium, 

especialmente quando indica que o Reino está presente, de modo misterioso, na Igreja, revelar-

se-á plenamente, porém, no final dos tempos (LG 48s). Não é de se estranhar, portanto, que na 

Igreja a figura do servo e da cruz ainda seja real, como se pode contemplar onde ela é perseguida 

e onde seus membros sofrem. A Igreja não é só “casa da glória”, “Igreja triunfante”, é “Igreja 

dos pecadores, dos pobres e dos perseguidos”129. 

É nesse sentido que mysterium ou sacramentum pode ser aplicado à Igreja, ou seja, em 

sua constante referência a Jesus Cristo e ao Reino de Deus. Nele e orientada ao Reino, a Igreja 

é verdadeiramente universale salutis sacramentum, como muito assertivamente formulou o 

Concílio Vaticano II. Em Cristo, a Igreja é sacramento, isto é, sinal e instrumento da salvação 

escatológica; trata-se de uma reflexão central para a própria Igreja que já não se entende a si 

mesma em uma perspectiva ideológica e divinizada, precisamente pelo contrário, ela entende-

se a si mesma como relativa a Cristo e ao Reino. 

Entretanto, não é possível enxergar nesse passo dado pelo Concílio a dessacralização da 

Igreja. Entendida unicamente a partir de uma perspectiva secularizada, a Igreja já não é capaz 

de apontar ao ser humano a realização de seu mistério mais profundo, portanto converte-se em 

uma sociedade como qualquer outra. Somente uma Igreja que traz em si o mysterium pode ser 

considerada uma Igreja humana. Não se trata de uma Igreja do arcano, mas uma Igreja que se 

empenha na criação de um espaço vital e na garantia de direitos para todos os seres humanos; 

trata-se, portanto, de uma Igreja política no sentido mais preciso e exato da palavra130: 

 

Em resumo: somente então, quando a Igreja conservar sua identidade, ela poderá 
preservar sua relevância para a vida do indivíduo e da sociedade. Igreja como 
mysterium – não é uma fórmula antiquada, quixotesca e empoeirada que serve 
somente para o uso da Teologia eclesiástica; Igreja como mysterium – é uma palavra 
e uma realidade para o mundo e o mundo de hoje131. 

 

2.4.1.2 Sacramento do Espírito Santo 

 

 
129 KASPER, 2008b, p. 268. 
130 KASPER, 2008b, p. 269. 
131 KASPER, 2008b, p. 269. Kurzum: Gerade dann und nur dann, wenn die Kirche ihre Identität wahrt, kann sie 
auch ihre Relevanz bewahren für das Leben des Einzelnen wie der Gesellschaft. Kirche als Mysterium – das ist 
keine weltfremde verstaubte altmodische Formel allen für den Gebrauch im kirchlich-theologischen Binnenraum; 
Kirch als Mysterium – das ist ein Wort und eine Wirklichkeit für die Welt von heute. 
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Para W. Kasper, a sacramentalidade da Igreja só pode ser entendida, como 

anteriormente apresentada, em referência a Jesus Cristo e ao Reino de Deus. Ela é sacramento 

universal da salvação, porque em si já está presente como mysterium a salvação definitiva – 

ainda que não plenamente realizada – oferecida por Jesus a todo ser humano. Precisamente por 

essa nota universal da salvação e da sacramentalidade da Igreja, o autor refletirá sobre a 

constitutiva relação entre a ela e o Espírito. 

Seu ponto de partida, todavia, não é ingênuo: o Espírito foi esquecido pela Teologia e 

pela própria Igreja. W. Kasper cita a crítica de J. A. Möhler à Teologia iluminista do século 

XIX, na qual, como afirma o autor do século XIX, Deus teria criado a hierarquia e, para a Igreja, 

isso seria mais que suficiente. A Igreja, portanto, teria perdido toda e qualquer relação prática 

com o Espírito; ele apareceria somente como motivação das homilias de Pentecostes e das 

celebrações de Crisma. O significado da presença e da assistência do Espírito, porém, caiu no 

esquecimento132. 

Os motivos para tal esquecimento seriam dois. O primeiro está profundamente unido a 

um dos grandes desafios que Paulo enfrenta na comunidade de Coríntio: o entusiasmo 

carismático. Como bem aponta Ernst Käsemann, o Apóstolo não se enfrentou somente com 

tendências judaizantes e legalistas nessa comunidade133, mas também com o excesso de 

liberdade de cristãs e cristãos, que expressou pela sentença “Tudo me é permitido” (1Cor 6,12; 

10,23). 

Não é possível afirmar que Paulo desconhecia e desconsiderava a riqueza da vida no 

Espírito e a sua centralidade para a vida em comunidade: ele é a certeza presença do Senhor 

Ressuscitado entre os seus. Contudo, diante dos excessos carismáticos de membros da 

comunidade de Coríntio, o Apóstolo vincula a ação do Espírito à profissão de fé em Jesus e ao 

serviço cristão para a edificação da Igreja (1Cor 12,3s). Com isso, o elemento carismático da 

Igreja passou a ser incorporado, cada vez mais, à instituição eclesial; por assim dizer, o Espírito 

foi sendo “eclesiasticamente domesticado”134. 

O segundo motivo para o esquecimento do Espírito está em direta relação com o 

desenvolvimento do dogma trinitário. Não se deve pensar, como W. Kasper pontua, que o 

desenvolvimento do dogma trinitário tenha sido somente um peso para a fé da Igreja; ele trouxe 

muitas vantagens, mas com elas, algumas desvantagens. Talvez a maior delas tenha sido, 

 
132 KASPER, 2008b, p. 281. 
133 KÄSEMANN, E. Exegetische Versuche und Besinnungen. 1. u. 2. Band. 1. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht Verlag, 1970, p. 105-131. 
134 KASPER, 2008b, p. 283. 
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especialmente no Ocidente, a perda da ação histórico-salvífica das Pessoas divinas; a ação 

divina aparece muito mais unida à divindade (divina natura) que às Pessoas. Deixou-se de lado 

a fórmula doxológica econômica “glória ao Pai pelo Filho no Espírito Santo” para se assumir 

uma fórmula mais dogmática “glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo”: 

 

Assim a maioria dos teólogos – com algumas exceções (Petavius, Thomassin, 
Passaglia, Scheeben, Schaut, Volk) – ousaram dizer não mais de uma in-habitação 
pessoal do Espírito Santo nos fiéis, ainda que a Escritura dê claro testemunho sobre 
isso. Com isso, o Espírito já não tem mais lugar e função. À medida em que a doutrina 
do Espírito Santo permanecia em uma existência miserável e em contínua construção, 
ela foi praticamente absorvida pela doutrina geral da Trindade e ficou, portanto, sem 
função para a consciência cristã135. 

 

Entretanto, como insiste W. Kasper, o esquecimento do Espírito não significa só um 

problema para a Teologia ou para a Espiritualidade ao interior da Igreja; a falta de uma reflexão 

madura sobre a terceira Pessoa da Trindade traz consequências sérias para a Teologia do 

mundo136. A grande motivação do Concílio Vaticano II foi a renovação da Igreja, cujo alcance, 

porém, não se restringe somente aos limites da instituição, mas a possibilita dialogar com 

diversos impulsos seculares, incluindo as ideologias e as utopias modernas. 

Trata-se de uma tarefa impensável sem a Pneumatologia; sem o Espírito, olhar para o 

futuro com esperança se converte em tema principal de impulsos emancipatórios do sujeito e 

não da mensagem de Jesus Cristo. A ausência do Espírito na doutrina e na vida da Igreja 

favoreceu movimentos messiânicos seculares, como o anseio pela sociedade sem classes do 

Marxismo ou o horrendo sonho do Drittes Reich do Nazismo alemão137. 

Não se deve pensar somente no esquecimento do Espírito, mas também a idealização do 

espírito na Modernidade tardia, sobretudo dentro de um horizonte da dialética espírito-matéria. 

Nesse período, espírito assume um “caráter camaleão”138, podendo denotar uma enorme 

variedade de conteúdo. Em um discurso secular, “espírito” não se converteu somente em um 

termo ambíguo, mas em algo incompreensível. Por outro lado, não se deve esquecer dos novos 

movimentos espirituais – seculares e religiosos –, que tiveram seu começo principalmente nas 

universidades norte-americanas. O anseio por sentido e a busca de orientação futura mostram 

 
135 KASPER, 2008b, p. 284. So wagten die meisten Theologen, von wenigen Ausnahmen (Petavius, Thomassin, 
Passaglia, Scheeben, Schaut, Volk) abgesehen, nicht mehr von einer persönlichen Einwohnung des Heiligen 
Geistes in den Gläubigen zu sprechen, obwohl dies in der Schrift eindeutig bezeugt ist. Der Geist hatte damit 
geschichtlich keinen Ort und keine Funktion mehr. Soweit die Lehre vom Heiligen Geist nicht reiner Erbaulichkeit 
ein kümmerliches Dasein weiterfristete, wurde sie praktisch in die allgemeine Trinitätslehre aufgesogen und war 
damit ohne Funktion für das christliche Bewusstsein. 
136 KASPER, 2008b, p. 285. 
137 KASPER, 2008b, p. 285. 
138 KASPER, 2008b, p. 286. 
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que esses movimentos apontam para a urgência de um discurso sobre o espírito, mas também 

sobre o Espírito na Teologia. De fato, pertence às tarefas mais urgentes da Teologia cristã a 

renovação da Pneumatologia139. 

O Espírito Santo não pode ter somente um papel funcional, ou até mesmo ser 

considerado um mero funcionário da Igreja. Observadores teológicos, especialmente ortodoxos, 

apontaram essa falha na elaboração Constituição Dogmática Lumen Gentium140. A visão 

unilateral da centralidade de Jesus Cristo na Igreja não conduz ao cristocentrismo, mas ao 

cristomonismo como alerta Yves Congar141; está o risco de contemplar a Igreja somente na 

perspectiva dos ministérios e demais elementos institucionais de sua constituição. 

Não se deve esquecer nunca de que tudo o que se refere à fé na Igreja encontra-se dentro 

do terceiro artigo do Credo. A Igreja e seus sacramentos estão diretamente relacionados à 

profissão de fé no Espírito Santo142. Tomás de Aquino já insistia que a lei da Nova Aliança não 

é outra que a gratia Spiritus sancti e que ele mesmo é a realidade atual de Jesus Cristo (ST I/II 

q. 105 a. 2)143. Mas quais seriam os elementos centrais para uma Teologia do Espírito? 

Ao buscar os elementos centrais da Pneumatologia, W. Kasper indaga-se pela origem 

etimológica de espírito. Nos idiomas indo-germânicos, espírito se origina em vozes que 

significam sopro, fôlego, o que dá a ideia de que espírito tem a ver com algo animado, movido, 

aberto, mas também desconcertante ou até assustador. A natureza de espírito é ex-tática e sua 

essência, des-colocar144. 

A noção de ekstasis relacionada a espírito não tem a ver com fenômenos extraordinários, 

mas como meio, dimensão e inclusive substância da liberdade. “Porque só há liberdade quando 

o ser humano não se encontra simplesmente ajustado ao seu meio, mas quando transcende tudo 

o que existe”145. Nesse sentido, espírito em sua indefinição é a expressão da dignidade e 

liberdade humanas. 

Não obstante, espírito permanece uma noção muito ampla e aberta. Lançando mão da 

metafísica clássica, sobretudo a partir de um horizonte idealista, espírito tem sentido de energia 

própria e autonomia da realidade que, segundo os gregos, vem “de cima”, “de fora”, “através 

 
139 KASPER, 2008b, p. 288. 
140 KASPER, 2008b, p. 282. 
141 CONGAR, Y. Pneumatologie ou “Christomonisme” dans la tradition latine? In: COPPENS, J. (Dir.). Ecclesia 
a Spiritu Sancto edocta. Mélanges théologiques. Hommage à Mgr Gérard Phillips. Gembloux: J. Duculot, 1970, 
p. 41-63. 
142 KASPER, 2008b, p. 282. 
143 TOMÁS de Aquino. Suma Teológica: os hábitos e as virtudes, os dons do Espírito Santo, os vícios e os pecados, 
a lei antiga e a lei nova, a graça: I seção da II parte. São Paulo: Ed. Loyola, 2005. v. 04. 
144 KASPER, 2008b, p. 288. 
145 KASPER, 2008b, p. 289. Denn Freiheit gibt es nur, wenn der Mensch nicht einfach eingepasst ist in seine 
Umwelt, sondern über alles Bestehende hinaus ist. 



159 
 

das portas” e irrompe no mundo material. Aqui, claramente, espírito é posto em uma relação 

biológico-evolutiva ou dialética com matéria146. Contudo, na Bíblia espírito está em íntima 

relação com a Criação. 

A Escritura dá claro testemunho de que o ekstasis e a liberdade humana somente são 

possíveis mediante a participação na plenitude de Deus. O próprio espírito humano, tão 

aclamado pela Filosofia, na Escritura é frágil e sem poder. A reflexão bíblica sobre espírito, 

portanto, pertence ao diálogo de Deus com o mundo criado147. Não se trata de um conceito 

antropológico, em primeiro lugar, mas um conceito teológico. Espírito é o sopro divino que 

enche de vida toda realidade criada; o espírito paira sobre as águas no ato criador (Gn 1,2) e 

preenche toda natureza e toda história, especialmente quando algo novo está para surgir. 

A nova Criação em Jesus Cristo não pode surgir de outro modo senão pela ação do 

Espírito (2Cor 5,17) que para o Novo Testamento não é só um princípio divino, mas uma Pessoa 

divina. O reino da liberdade das filhas e filhos de Deus, em Jesus, é obra do Espírito (Rm 8,19s). 

O Novo Testamento, recolhendo as promessas veterotestamentárias sobretudo aquelas referidas 

ao Messias (Is 11,2), ao Servo do Senhor (Is 42,1) e aos tempos messiânicos (Jl 3,1s), proclama 

que Jesus, além de atuar pela força do Espírito (Lc 4,14.18s) e ser seu portador, é gerado pelo 

Espírito (Lc 1,35; Mt 1,18.20). 

Em sua entrega obediente ao Pai no Espírito, Jesus se torna o novo Adão totalmente 

aberto a Deus e aos demais seres humanos. Nessa dupla abertura, Jesus revela o mais próprio 

de seu ser Filho: é completamente preenchido pelo Amor de Deus, mas ao mesmo tempo se 

esvazia e doa esse Amor aos seus148. A plenitude do Espírito em Jesus não se dá somente como 

uma consequência da Encarnação, como a Teologia escolástica indica, mas é uma exigência 

para tal; ele só pode ser o mediador entre Deus e os seres humanos e vice-versa pela totalidade 

do Espírito em si. 

Por outro lado, a filiação divina de Jesus contemplada segundo a Pneumatologia ganha 

traços universais e escatológicos. Jesus é, graças ao Espírito, o concretum universale e o sinal 

definitivo da salvação do mundo149. O Espírito, entendido como Espírito de Cristo (Rm 8,9), é 

a realidade viva e ativa do Cristo exaltado (2Cor 3,17-18), que não pode ser entendida pela letra 

morta da Lei, mas pela liberdade. Como Paulo afirma, o ser cristão só é compreendido como 

condução do Espírito de Cristo (Rm 8,14): em Cristo, a novidade irrompeu de uma vez por 

 
146 KASPER, 2008b, p. 289. 
147 KASPER, 2008b, p. 290. 
148 KASPER, 2008b, p. 291. 
149 KASPER, 2008b, p. 292. 
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todas na história. A liberdade e a novidade perenes dadas em Jesus Cristo são garantidas, 

segundo o Novo Testamento, pela ação do Espírito Santo. 

Nesse sentido, como destaca o autor alemão, vislumbra-se certa autonomia do Espírito 

em relação a Cristo já na Escritura, que, porém, será expressa de forma mais clara com o 

desenvolvimento dogmático: ele é a liberdade e a superabundância de Deus em Pessoa. Trata-

se do Amor-hypóstasis no qual o Pai ama o Filho e o Filho, o Pai. O Espírito é o mais íntimo de 

Deus, aquele que sustenta a unidade entre Pai e Filho; mas, ao mesmo tempo, é o mais ex-tático 

de Deus, aquele que permite a Deus se doar sempre e inusitadamente. Assim como ele é o laço 

da unidade em Deus, é o laço da unidade entre Deus e o mundo. 

O autor destaca que, mesmo sendo fundamentais, as reflexões do Novo Testamento e 

do desenvolvimento dogmático, não abarcam toda a riqueza da Pneumatologia. A sobre 

acentuação do papel redentor do Espírito (Spiritus Redemptor), isto é, sua união com a obra de 

Jesus Cristo pode conduzir à ofuscação de seu papel na Criação (Spiritus Creator). Ele atua 

sobre toda a Criação, assim como toda a Redenção; de fato, é ele que une a ordem da Criação 

com a ordem da Redenção tornando-a universal e escatológica150. 

Mundo, história, cultura e política podem, pela universalidade do Espírito, ser abordadas 

teologicamente. Ele quebra os muros institucionais da Igreja e faz com que cristãs e cristãos, 

teólogas e teólogos ouçam a “profecia de fora” e reconheçam os “sinais dos tempos” (GS 04). 

A Pneumatologia, portanto, possibilita um diálogo entre Cristianismo e Sociedade, 

Cristianismo e Religiões, que não se deixa fechar pelo fundamentalismo e o fanatismo, mas 

reverencia e respeita, a partir de concretude histórica de Jesus Cristo, a diversidade também 

histórica suscitada pelo próprio Espírito151. Chama a atenção o fato de que o W. Kasper tenha 

se referido, aqui, à Igreja; para muitos autores pneuma e instituição são duas realidades 

antagônicas, alguns chegam até a contraposição extrema entre a estrutura ministerial e a 

estrutura carismática da Igreja. Mas isso é possível? 

É função da instituição delimitar o âmbito de responsabilidade de seus indivíduos, 

contudo, também é sua função assumir em si o outro, de modo que os indivíduos sejam mais 

livres. Nesse sentido, a instituição não aparece como castradora de liberdade, mas como aquela 

que oferece as condições para que a liberdade dos indivíduos possa se desenvolver. Essa 

reflexão, como explicita o autor, tem a ver com o fato de que a liberdade de um cresce a partir 

do respeito e do reconhecimento do outro152. Nesse sentido, liberdade e amor não são antônimos 

 
150 KASPER, 2008b, p. 293. 
151 KASPER, 2008b, p. 294. 
152 KASPER, 2008b, p. 295. 
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de instituição e, até mesmo, de direito, precisamente o contrário: são seu fundamento. “O amor 

é a determinação incondicional para a justiça de cada um”153. 

As mesmas ideias podem ser aplicadas à Igreja. O amor de Deus manifestou-se de uma 

vez por todos em Jesus pela ação do Espírito; pode-se dizer, portanto, que a justiça e o direito 

divinos foram instituídos em Jesus pelo Espírito, e só podem se tornar efetivos historicamente 

mediante uma instituição. O grande desafio para a Igreja não é contrapor direito e amor, 

precisamente o inverso: que o direito na Igreja seja direito justo, isto é, que seja direito para a 

liberdade e o amor. 

A Igreja torna-se Igreja como tal quando se converte em comunidade escatológica 

fundada por Jesus, cuja referência principal é o Reino de Deus. O novo éon foi inaugurado pelo 

próprio Jesus em sua Páscoa, que não encerra somente sua morte e sua ressurreição; à Páscoa 

de Jesus também pertence o envio do Espírito Santo que será derramado sobre toda carne (At 

2,17). Discípulas e discípulos do Senhor reconhecem o começo do novo éon e são 

impulsionados a anunciá-lo não só aos judeus, mas a todos os povos o que acontece pelo próprio 

anúncio e pela celebração sacramental “no Espírito”154. 

A Igreja é, portanto, fundação de Jesus e sua realização no Espírito; ela é instituição e 

acontecimento, está vinculada à sua fundação histórica, mas permanece livre no Espírito para 

sua prática histórica. É impossível desconhecer a tensão que a constitui: letra e Espírito, 

estrutura ministerial e hierárquica e carisma vivo. A Igreja é uma realidade complexa: Igreja 

dos pecadores, mas também Igreja dos santos; comunidade humana visível e presença histórica 

do Espírito de Jesus Cristo155. 

Biblicamente, a Igreja é obra do Espírito Santo (1Cor 3,16; Ef 2,22); dogmaticamente, 

ela é sacramento do Espírito. Está posta entre os povos como sinal que aponta para o destino 

da história: unidade e paz (shalom) entre Deus e os seres humanos e entre todos os seres 

humanos. W. Kasper mostra que a definição da Igreja como sacramento do Espírito impede a 

Teologia cair na aporia “como assegurar a continuidade entre a origem da Igreja em Jesus e sua 

realização hodierna”. Não se trata somente de um esforço do espírito humano que busca 

mediações para tal; trata-se, em primeiro lugar, de uma obra do Espírito que permite a todas as 

mulheres e todos os homens vivenciarem, hoje na comunidade dos fiéis, a presença viva de 

Jesus. 

 
153 KASPER, 2008b, p. 295. Liebe ist die unbedingte Entschlossenheit zur Gerechtigkeit für jedermann. 
154 KASPER, 2008b, p. 296. 
155 KASPER, 2008b, p. 297. 
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Ressaltando as reflexões de J. A. Möhler, o autor afirma que não são os fiéis que se 

atualizam na fé, mas é o Espírito que atualiza neles a fé156. Trata-se de uma atualização que não 

acontece em cada um dos fiéis, entendidos a partir de sua subjetividade, mas em todos os fiéis 

que estão unidos em uma comunidade de fé. 

Mesmo que a definição da Igreja como sacramento do Espírito esteja relativamente 

clara, W. Kasper ainda a aprofunda em três reflexões para que a formulação não conduza à 

apreciação ideológica da Igreja. Em primeiro lugar, ela é somente sacramento do Espírito não 

é o Espírito; por conseguinte, é transitória e aponta para o Reino escatológico de Deus. Ela é 

sinal antecipatório da soberania de Deus, quando ele será “tudo em todos” (1Cor 15,28) pela 

força de seu Espírito. 

Por ser esse sinal antecipatório, a Igreja é essencialmente missionária, porque indica em 

si o sentido definitivo da história. Para realizar sua missão, a Igreja deve estar atenta aos demais 

“sinais dos tempos”, única possibilidade de ser, no Espírito da liberdade e do amor, efetiva no 

mundo157. O sentido da missão da Igreja não é ela mesma, mas convidar todos os seres humanos 

a serem solidários com Deus e entre si na espera do éon futuro. 

A concepção pneumatológica da Igreja não deve ser compreendida desde um ponto de 

vista esotérico ou místico privado, como em algumas ocasiões se vê; a concepção 

pneumatológica da Igreja é um chamado a todas as cristãs e a todos os cristãos para uma 

responsabilidade universal mediante o desprendimento e o serviço. A missão não se realiza 

mediante a instalação no mundo, nem no domínio de realidades seculares, mas no ser 

prescindível e sem poder. O autor chega, inclusive, a indicar que uma possível ineficácia da 

Igreja em sua missão esteja em sua incapacidade de pobreza e de renúncia a todo poder158. 

Em segundo lugar, a definição da Igreja como sacramento do Espírito possui um 

alcance ecumênico decisivo. Significa o vínculo do Espírito a uma instituição concreta e visível, 

que remete à história da salvação iniciada com a eleição de Abraão e Israel até o anúncio e a 

chegada do Reino de Deus em Jesus de Nazaré; trata-se de uma concretude e uma visibilidade 

que fazem parte da Igreja e de sua missão universal. 

Não obstante, o Espírito sopra quando e onde ele quer. A Igreja, como dito 

anteriormente, é somente sacramento, logo, o Espírito também atua fora de limites 

institucionais. Essa certeza conduziu o Concílio Vaticano II a uma de suas formulações mais 

surpreendentes e assertivas: o Espírito Santo oferece a salvação de Cristo em outras Igrejas e 

 
156 KASPER, 2008b, p. 298. 
157 KASPER, 2008b, p. 299. 
158 KASPER, 2008b, p. 300. 



163 
 

comunidades eclesiais159. A doutrina conciliar sobre os elementos salvíficos fora da estrutura 

da Igreja Católica romana está fundamentada na Pneumatologia. 

É possível ir mais além. Não só é sustentado que a Igreja de Cristo subiste na Igreja 

Católica (LG 08), mas que ela está espalhada nas diversas Igrejas e comunidades eclesiais. O 

reconhecimento da presença e ação do Espírito na Igreja permitirá que “a multiplicidade seja 

diversidade na unidade”160. O desenvolvimento da Pneumatologia permitirá o Ecumenismo 

superar entraves, com os quais se encontrou anos depois do Concílio Vaticano II, e avançar na 

unidade para que o “mundo creia” (Jo 17,21). 

Em terceiro e último lugar, W. Kasper ressalta que a definição Igreja como sacramento 

do Espírito mostra que ela é uma “improvisação” do próprio Espírito. Essa afirmação aponta 

ao fato de que a Igreja, desde sua fundação, é movida pela coragem diante do imprevisível, do 

novo, do não planejado, do inviável. Essa reflexão traz consequências, como já indicou Paulo 

na Carta aos Romanos, para a cristã e o cristão individualmente: ser cristão significa deixar-se 

guiar pelo Espírito, ser uma mulher, um homem espiritual (Rm 8,14) que realiza sua vocação 

não por formas pré-estabelecidas, mas por obediência e serviço161. 

O autor aponta, por outro lado, para o medo do Espírito na Igreja atual. Tanto 

conservadores como liberais têm medo do Espírito: aqueles porque ele pode conduzir a formas 

e fórmulas ainda por eles desconhecidas; estes porque o Espírito conduz a história de modo 

inusitado não respeitando seus prognósticos e tempos. Ambos os grupos renunciam ao risco de 

experimentar a liberdade do Espírito. 

Poder-se-ia mirar para o meio das tendências e seguir, com isso, a regra de ouro: a 

virtude está no meio. Porém, não se trata de estabelecer uma relação dialética entre 

conservadores e liberais para solucionar os desafios que a presença do Espírito traz para a vida 

da Igreja. Não se deve estranhar, portanto, disputas em torno às inspirações do Espírito; se não 

as houvesse, essas inspirações seriam unívocas e do espírito humano, não o Espírito Santo de 

Deus. 

Porque é sacramento do Espírito, a Igreja e seus membros estão constantemente 

obrigados ao discernimento dos espíritos. Tanto assim, que em seus primeiros testemunhos se 

encontra a expressão “pareceu bem ao Espírito Santo e a nós” (At 15,28) que aponta claramente 

a uma estrutura de communio e a elementos colegiados para chegar a decisões e opções 

 
159 KASPER, 2008b, p. 301. 
160 KASPER, 2008b, p. 302. 
161 KASPER, 2008b, p. 302. 
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concretas162. O Concílio Vaticano II, em seus documentos, procurou resgatar essa noção de 

comunhão da Igreja primitiva, afastando-se da noção de auctoritas da Eclesiologia medieval e 

moderna. 

Aproximar-se da Igreja como sacramento do Espírito traz como consequência 

compreendê-la como sistema aberto que não pode ser simplesmente recolhido sob uma única 

perspectiva e apresentado resumidamente sob um único conceito. Tal aproximação traz também 

um importante avanço para a Espiritualidade, que se entende constantemente em tensão e não 

busca sua resolução pelo irenismo163. A Espiritualidade da Igreja como sacramento do Espírito 

é do diálogo, da cooperação, da capacidade de autocrítica unida ao reconhecimento de outras 

possibilidades de experiência e sentido de realidade. 

O axioma ora et labora pode ser traduzido nos dias de hoje à expressão “luta e 

contemplação”164. Somente mulheres e homens espirituais podem estar abertos ao mundo e 

sustentar a unidade entre luta e contemplação; pode-se até dizer que a expressão é um esboço 

do que seria a santidade na atualidade. Trata-se de um esforço constante para evitar os extremos 

que conduzem ao egoísmo: o individualismo eclesiástico e o centralismo eclesial. Se por um 

lado, o âmbito eclesial se torna frio, por outro, se torna sufocante. A citação de J. A. Möhler 

recuperada por Josef Rupert Geiselmann expressa precisamente o exposto: 

 

não desejamos congelar dentro de um individualismo extremo, tampouco ser 
sufocados por um centralismo extremo. Isso só é possível quando ambos os extremos 
são evitados... Portanto, nem todos devem querer ser tudo; todos só podem ser tudo e 
a unidade de todos, um todo só. Essa é a ideia da Igreja Católica165. 

 

2.4.1.3 Sacramento universal da salvação 

 

Para abordar a temática, W. Kasper pergunta-se em primeiro lugar pelo status 

quaestionis da relação entre a Igreja e o mundo “profano”; trata-se do lugar próprio para se 

aproximar à sacramentalidade da Igreja. Usualmente, traça-se uma fronteira entre “os 

sacramentos”, como realidades sagradas, e a vida cotidiana, entendida como “realidade real” 

 
162 KASPER, 2008b, p. 303. 
163 KASPER, 2008b, p. 304. 
164 KASPER, 2008b, p. 300. 
165 MÖHLER, J. A. Symbolik oder die Darstellung der Dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten 
nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften. Herausgegeben von Josef Rupert Geiselmann. 1. Aufl. Köln: Hegner 
Verlag, 1960. 2. Band, p. 698. Wir möchten weder an einem extremen Individualismus erfrieren noch an einem 
extremen Zentralismus ersticken. Dies ist nur möglich, wenn beide Extreme vermeiden werden… Es muss daher 
einer noch jeder alles sein wollen; alles können nur alle sein und die Einheit aller nur ein Ganzes. Das ist die Idee 
der katholischen Kirche. 
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ou “vida vivida”166. Diante dessa situação, é válido levantar duas perguntas: a fronteira entre 

“profano e sagrado” é tão clara assim? E em que sentido se usa o termo sacramento para se 

referir à Igreja? 

A resposta em torno à primeira pergunta, mesmo sendo riquíssima para a Teologia atual, 

foge do escopo deste trabalho. Contudo, a resposta à segunda, não; a palavra sacramento usada 

para a designar a Igreja tem o mesmo conteúdo quando é usada para designar os sete 

sacramentos? 

O autor reconhece a grande contribuição de outro teólogo para o avanço na compreensão 

da sacramentalidade da Igreja, o também alemão K. Rahner167. Seu ponto de partida é a 

autodoação de Deus à humanidade e ao mundo em Jesus Cristo pela obra do Espírito. A Igreja 

é símbolo real (Realsymbol) e sacramento dessa doação do Deus trinitário, e seus sacramentos 

constituem um âmbito especial, são manifestação da “liturgia do mundo”168. 

O Concílio Vaticano II colocou-se como tarefa principal pensar a Igreja em si (ad intra) 

e em sua relação com o mundo (ad extra). O resultado dessa reflexão encontra-se expresso na 

fórmula Sacramento universal da salvação. Contudo, com o passar dos anos, a fórmula caiu 

em esquecimento, senão em descrédito; alguns até chegaram a afirmar que se tratava apenas de 

um embelezamento teológico, quando não um exagero ideológico sobre a situação concreta da 

Igreja169. Segundo W. Kasper, a categoria eclesiológica mais importante do período 

imediatamente depois do Concílio é Povo de Deus; a Igreja como sacramento permaneceu 

somente com um jargão teológico, enquanto Povo de Deus tornou-se uma palavra-chave, a qual, 

por sua vez, foi mal interpretada em diversas circunstâncias. 

É preciso resgatar, portanto, a origem da fórmula para vislumbrar todo seu alcance. Para 

o autor, é decisivo o significado ecumênico de Sacramento universal da salvação. 

Normalmente, um ponto de inflexão para o diálogo ecumênico são as discussões sobre o 

ministério; trata-se de uma grande controvérsia para as Igrejas e comunidades eclesiais e, muitas 

vezes, uma crux como afirma W. Kasper170. Entretanto, o problema é mais profundo: como se 

relacionam os elementos visíveis e invisíveis da Igreja, ressaltando que estes só podem ser 

conhecidos e compreendidos mediante a fé? 

 
166 KASPER, 2008b, p. 306. 
167 RAHNER, K. Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums. 1. Aufl. Freiburg i. B. – 
Basel – Wien: Herder Verlag, 1976, p. 122-132. 
168 RAHNER, K. Schriften zur Theologie. 10. Band. 1. Aufl. Einsiedeln – Köln: Benzinger Verlag, 1972, 1972, p. 
413-415. 
169 KASPER, 2008b, p. 307. 
170 KASPER, 2008b, p. 307. 
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Trata-se de uma problemática que coloca em evidência a pergunta sobre a instituição: a 

Igreja institucional pertence ao ser da verdadeira Igreja de Jesus Cristo? Ou somente os 

elementos espirituais expressam a verdade da Igreja? Precisamente, pela fórmula Sacramento 

universal da salvação, o Concílio Vaticano II conseguiu indicar o caminho para a resposta à 

pergunta mencionada, porque a sacramentalidade da Igreja destaca sua relação com o mundo, 

com as demais Igrejas e comunidades eclesiais e consigo mesma. Mas qual o significado 

próprio do termo sacramento quando referido à Igreja? 

Sabe-se que o uso da palavra sacramento nos textos conciliares não se deu por um 

caminho simples. Os primeiros documentos de trabalho apresentados aos Padres conciliares 

preservavam o pensamento escolástico e estavam permeados pelo triunfalismo, clericalismo e 

jurisdicismo eclesiais171. O uso eclesiológico da categoria sacramento permitiria a superação 

do conceito unilateral e fechado de Igreja desenvolvido na alta Idade Média e repetido depois 

do Concílio de Trento. 

Não era uma negação da Tradição, pelo contrário, era a assimilação de sua riqueza 

contra o estreitamento escolástico e neoescolástico. Essa assimilação por parte dos Padres 

conciliares já vinha sendo preparada desde o século XIX, sobretudo na escola teológica de 

Tübingen pelo trabalho de M. J. Scheeben e Johann Heinrich Oswald que resgataram o conceito 

patrístico de Igreja e sacramento, e na primeira metade do século XX pelos avanços da Nouvelle 

Theologie francesa, o que pode ser visto na sintética frase de Henri De Lubac: “Se Jesus Cristo 

pode ser chamado de sacramento de Deus, então a Igreja é para nós sacramento de Cristo”172. 

Todo esse trabalho teve grande repercussão na Teologia centro-europeia nos anos 

imediatamente anteriores ao Concílio. Portanto, não é de se estranhar que, na proposta de texto 

da comissão teológica e na proposta do Episcopado alemão, o termo sacramento apareça. 

Tratava-se da clara intenção de superar a compreensão da Igreja que, até então, persistia no 

mundo católico. Contudo, é necessário destacar que a proposta da comissão teológica foi 

acolhida melhor na aula conciliar porque soube esclarecer, à diferença da alemã, o conteúdo de 

sacramento: signum et instrumentum. Além do mais, também deixa claro como é a 

sacramentalidade da Igreja, isto é, veluti sacramentum, não confundindo o uso da palavra 

sacramento referido à Igreja como era usada na Teologia sacramental173. 

 
171 KASPER, 2008b, p. 309. 
172 DE LUBAC, H. Katholizismus als Gemeinschaft. Köln: Benzinger Verlag, 1943, p. 137. 
173 ALBERIGO, G.; MAGISTRETTI, F. Constitutionis Dogmaticae Lumen Gentium. Synopsis historica. Bologna: 
Uniservità di Bologna, 1975, p. 381. 
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É importante destacar também que a determinação da Igreja como sacramento universal 

da salvação é uma entre outras tantas: Povo de Deus, estábulo das ovelhas, rebanho, plantação, 

campo, construção, templo, família de Deus, esposa de Cristo e Corpo de Cristo (LG 06-07). 

Não é correto, como bem remarca W. Kasper, reduzir a riqueza da Eclesiologia conciliar ao 

estudo da categoria sacramento. Talvez a melhor categoria que possa expressar a amplitude 

eclesiológica do Vaticano II seja mysterium, que não pode, por sua vez, ser reduzido a um único 

conceito. 

Por outro lado, a definição sacramental da Igreja está em íntima relação com a 

Cristologia. Resgatando a tradição dos Padres da Igreja, a Constituição Dogmática sobre a 

Igreja não hesitou em afirmar que Lumen gentium cum sit Christus; a Igreja é apenas a lua que 

reflete a luz do sol de Cristo174. Não se pode pensar, portanto, que a Igreja seja sacramento 

original (Ursakrament); ela é somente sinal e instrumento do sacramento original de Deus que 

é Jesus Cristo. 

Tampouco se deve entender a Igreja em mera continuidade com o mistério da 

Encarnação. Não se trata de uma simples comparação, mas de uma analogia na qual a 

semelhança só pode ser afirmada graças à maior dessemelhança (DH 806). Pode-se afirmar, por 

conseguinte, que como o Logos divino atua na natureza humana por ele assumida o Espírito 

atua nas estruturas visíveis da Igreja (LG 08). Ou dito de modo diferente, assim como a natureza 

humana assumida pelo Logos divino é instrumento de sua obra salvífica, as estruturas da Igreja 

são instrumento para a manifestação do Espírito no mundo. 

Por fim, a determinação da Igreja como sacramento universal da salvação está dentro 

de um contexto escatológico. O Reino de Deus, segundo o texto conciliar, brota nas palavras, 

nos gestos e na presença de Jesus Cristo; a Igreja é germe e princípio desse Reino sobre a terra 

(LG 05). A Igreja é sinal da salvação que já começou, mas ainda não chegou à sua plenitude: 

 

[...] a unidade, a paz e a reconciliação com Deus e dos seres humanos consigo mesmos, 
que Jesus Cristo, de uma vez por todas, trouxe por sua obra salvífica e, no final dos 
tempos, se manifestará universalmente, estão presentes na Igreja de modo provisório 
e antecipatório e devem ser outorgados a todos os seres humanos pela Igreja, como 
sinal e instrumento175. 

 

 
174 KASPER, 2008b, p. 312. 
175 KASPER, 2008b, p. 313. Die Einheit, der Friede und die Versöhnung mit Gott und der Menschen untereinander, 
die Jesus Christus durch seine Erlösungstat ein für allemal gebracht hat und die am Ende der Zeit universal offenbar 
sein werden, sind in der Kirche in vorläufiger und antizipatorischer Weise schon präsent, und sie sollen durch die 
Kirche als Zeichen und Werkzeug allen Menschen zuteil werden. 
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Precisamente por esse contexto escatológico do uso da categoria sacramento referida à 

Igreja, todo triunfalismo eclesial deve ser excluído. A figura de servo, que o Filho de Deus 

assumiu em sua Encarnação (Fl 2,6s), também é assumida pela Igreja em sua peregrinação, 

principalmente como Igreja dos pobres, Igreja dos pecadores e Igreja perseguida. Por isso, ao 

contrário do que alguns pensam, a reflexão sobre a sacramentalidade da Igreja não pretende 

idealizá-la, mas ressaltar sua concretude no meio do mundo (GS 43). 

É claro, portanto, que o conceito sacramento usado pelo Concílio Vaticano II para 

determinar a Igreja não se reduz ao que a Teologia do século XII definiu quando se esforçou 

para apresentar uma definição que remetia, em primeiro lugar, aos sete sacramentos176. A 

categoria sacramento encontrada nos documentos conciliares se remete à Escritura; é a tradução 

latina do conceito grego mysterion que não significa aquilo que é impossível de ser conhecido, 

tampouco o que é estranho. Mysterion, no texto bíblico, refere-se à realidade transcendental e 

salvífica de Deus, que se torna visível pela Revelação. Quando referido à Igreja, o conceito 

mysterion, ou sua tradução latina sacramentum, significa que seu ser mais íntimo permanece 

oculto, contudo, manifesta-se, não sem sombras, nas estruturas concretas da ecclesia 

catholica177. 

Logo, a palavra sacramento permite contemplar a Igreja como uma realidade complexa, 

isto é, uma realidade composta de elementos visíveis e ocultos, humanos e divinos. A 

visibilidade das estruturas eclesiais indica um mistério que somente pode ser conhecido 

mediante a fé. W. Kasper remarca que sacramento permite à Teologia afastar-se de uma visão 

meramente espiritualista, assim como de uma noção sociológica reducionista da Igreja. A 

estrutura sacramental da Igreja remarca que os elementos visíveis da Igreja são sinais operativos 

da salvação de Deus para o mundo; ela é símbolo real (Realsymbol) dessa salvação escatológica 

que se manifestou em Jesus Cristo. 

Depois de ter recolhido os conteúdos centrais da palavra sacramento para que seu uso 

pudesse ser adequado da Eclesiologia conciliar, o autor alemão inicia um trabalho de reflexão 

sistemática sobre a sacramentalidade da Igreja. Ele aponta basicamente três noções: Jesus é o 

sacramento original (Ursakrament), a Igreja como sacramento salvífico universal de Jesus 

Cristo e os sacramentos em particular como desdobramento da estrutura sacramental da Igreja. 

 
176 Para o aprofundamento na Teologia sacramental do século XII, a leitura da obra sobre a história dos dogmas 
dirigida por B. Sesboüé, sobretudo o terceiro capítulo do terceiro volume. SESBOÜÉ, B., BOURGEOIS, H., 
TIHON, P. Os sinais da salvação. 2ª ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2013. p. 101-127. 
177 KASPER, 2008b, p. 314. 
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Em primeiro lugar, W. Kasper une sua reflexão à dos teólogos de sua geração e insiste 

na afirmação de que Jesus é o sacramento original da autodoação de Deus aos seres humanos e 

ao mundo. Somente a ele pode ser referida a expressão propriamente, não à Igreja. Contudo, é 

preciso esclarecer duas questões: como se aplica a categoria sacramento (mysterion) a Jesus e 

se é possível aplicá-la de modo semelhante à Igreja. Para isso, é necessário recorrer à Escritura, 

da qual a categoria mysterion é extraída. 

Na tradição sinótica, o termo aparece dentro do seguinte contexto: “A vós foi dado o 

mistério do Reino de Deus; aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas [...]” (Mc 4,11 e 

paralelos). Entretanto, este logion não explicita o que é o mistério do Reino de Deus; para 

compreender seu significado deve-se resgatar o contexto apocalíptico da palavra mysterion, isto 

é, aquilo que permanece oculto aos olhos humanos será revelado por Deus no final dos tempos 

com a chegada do Messias178. Pode-se entender, portanto, que Jesus fala do mistério do Reino 

de Deus a seus discípulos, porque somente eles já tinham sido preparados para a inauguração 

do tempo messiânico; somente eles podem reconhecer a irrupção do Reino nas palavras e gestos 

de Jesus. Logo, o mistério para os discípulos não é outro que o próprio Jesus. 

A mesma compreensão, segundo o autor alemão, também se encontra na literatura 

paulina e deuteropaulina. Anunciar a Cristo crucificado é para Paulo anunciar o mistério de 

Deus (1Cor 1,23), como indica W. Kasper179. Trata-se do mistério da sabedoria divina que 

permaneceu escondida e foi revelada para levar o ser humano à glória (1Cor 2,7); eterno 

mistério de salvação revelado, na plenitude dos tempos, em Jesus Cristo (Ef 1,9; 3,9; Cl 1,26; 

Rm 16,25). Na Carta aos Colossenses, explicita-se qual é esse mistério: é Cristo (Cl 2,2); seu 

autor, inclusive, o expressa como o mistério de Cristo (Cl 4,3). A primeira Carta a Timóteo 

apresenta o mistério da fé com o mesmo sentido: “Seguramente, grande é o mistério da piedade: 

Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado às 

nações, crido no mundo, exaltado na glória.” (1Tm 3,16). 

A recuperação dessa noção bíblica da categoria mistério permitirá a K. Rahner superar 

a estreiteza intelectual da Escolástica e da Neoescolástica, sobretudo quando afirma que pela 

revelação do mistério intratrinitário de Deus e de sua autodoação em Jesus Cristo e no Espírito 

Santo o mistério do ser humano também é revelado. Desse modo, Teologia e Antropologia são 

unidas pela mediação da Cristologia180. 

 
178 KASPER, 2008b, p. 316. 
179 KASPER, 2008b, p. 316. 
180 RAHNER, K. Schriften zur Theologie. 4. Band. Einsiedeln – Köln: Benzinger Verlag, 1964b, p. 51-99. 
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Essa reflexão do autor alemão encontrou eco na doutrina conciliar. A Constituição 

Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo atual explicita, claramente, que não só o 

mistério de Deus, mas “o mistério do ser humano só no mistério do Verbo encarnado se 

esclarece verdadeiramente” (GS 22). Ele é o sacramento original (Ursakrament) de Deus, mas 

também o sacramento original do ser humano e de toda a humanidade181. 

Em segundo lugar, W. Kasper sistematiza a categoria sacramento e seu uso referido à 

Igreja a partir da fórmula Sacramento salvífico universal de Jesus Cristo. O conceito 

neotestamentário mysterion sempre aparece unido às noções de revelação e anúncio (Rm 16,25; 

1Cor 2,7; Ef 3,8s: Cl 2,2; 4,3). Ao anúncio do mistério de Deus revelado em Jesus Cristo 

pertence, segundo o Novo Testamento, o ministério apostólico182; os apóstolos são constituídos 

servidores e administradores dos mistérios de Deus (1Cor 4,1). Por outro lado, não se deve 

esquecer de que, nesse mistério, Jesus Cristo, o sacramento original, e a Igreja relacionam-se 

(Ef 5,32). 

Novamente, será K. Rahner que aprofundará a noção mistério e sua relação com a Igreja. 

O mistério de Deus revelado em Jesus Cristo só estará em pleno ato quando chegar ao mundo, 

quando seja acolhido e testemunhado na fé. A Igreja, comunidade de fiéis, é um momento 

constitutivo da realização do plano salvífico de Deus; ela é “a chegada da autodoação de 

Deus”183. A Igreja é, portanto, fruto e meio da salvação, um sinal visível da salvação de Deus 

em Jesus Cristo, um meio sacramental que possibilita a chegada da salvação escatológica a 

todos os seres humanos. 

O uso do termo sacramento para a Igreja implica estabelecer relações entre o visível e 

o invisível evitando, assim, a queda em tendências naturalistas e espiritualistas da Igreja; 

implica estabelecer a unidade entre as formas institucionais e de testemunho e anúncio da Igreja. 

É precisamente essa unidade que permite à Igreja concreta se distanciar da Sinagoga, 

permanecer na verdade e no amor de Deus e afirmar sua indefectibilidade e infalibilidade, assim 

como a doutrina opus operatum quando se refere a seus sacramentos como meios de 

salvação184. Não obstante, ainda que a unidade de elementos visíveis e invisíveis da Igreja seja 

um constante repto, aqueles não podem ser completamente identificados com estes. De fato, os 

elementos visíveis podem se tornar vazios e infecundos quando se afastam de sua realidade 

 
181 KASPER, 2008b, p. 317. 
182 KASPER, 2008b, p. 318. 
183 RAHNER, K. Schriften zur Theologie. 3. Band. Einsiedeln – Köln: Benzinger Verlag, 1964a, p. 129. 
184 KASPER, 2008b, p. 318. 
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salvífica; por outro lado, a realidade salvífica não precisa dos elementos visíveis da Igreja para 

ser transmitida. 

 Porém, é possível distinguir entre um caminho salvífico ordinário e um extraordinário; 

ainda que não signifique necessidade, mas a vontade de Deus manifestada em Jesus Cristo é 

oferecer às mulheres e aos homens de todos os tempos a salvação mediante os sinais 

sacramentais da Igreja185. É nesse contexto que se deve entender a teoria dos “cristãos 

anônimos” de K. Rahner, isto é, a partir da afirmação da Igreja como Sacramento universal da 

salvação porque não relativiza, nem reduz a ordem salvífica: 

 

[A doutrina] do cristianismo anônimo não é um princípio hermenêutico para reduzir 
criticamente todo o corpus convencional da Teologia e da Dogmática [...]; desde um 
ponto de vista dogmático, esta doutrina seja talvez um fenômeno extremo, cuja 
necessidade, permissão e coerência se rendem a muitos outros dados da doutrina 
eclesial186. 

 

Em terceiro e último lugar, W. Kasper trabalha a ideia dos sacramentos, em particular, 

como desdobramento da estrutura sacramental da Igreja. A atualização do mistério de Deus em 

Jesus Cristo acontece na Igreja, em primeiro lugar, pelo testemunho da Escritura, pela 

Palavra187. Ainda que não seja possível precisar pela Escritura os gestos que correspondem a 

cada sacramento, seu testemunho é claro com relação à Eucaristia (1Cor 11,26). A ação 

sacramental, portanto, é uma forma do anúncio da Boa-notícia do Reino de Deus. Agostinho de 

Hipona ensina que o sacramento é visibile verbum (In Io. 80,3)188, e Tomás de Aquino fala de 

sinal da fé (ST III q. 62 a. 1 ad. 1)189. Logo, cabe afirmar que a ação sacramental é elemento 

constitutivo da atualização e visualização do mistério de Deus revelado em Jesus. 

A partir do segundo milênio, a Teologia ocidental já não ressaltava a sacramentalidade 

da salvação, mas a estrutura dos sinais sacramentais. Os principais pontos de discussão eram os 

modos de ação, os efeitos e a validade dos sacramentos. A razão para esse desenvolvimento, 

muito distinto ao da Teologia oriental, deve-se ao fato de que o ocidente cristão se viu muito 

marcado pelo pensar analítico e dialético. Por outro lado, a consequência foi a distinção entre 

 
185 KASPER, 2008b, p. 319. 
186 RAHNER, K. Schriften zur Theologie. 6. Band. 1. Aufl. Einsiedeln – Köln: Benzinger Verlag, 1965, p. 552. 
[Die Lehre vom] anonymen Christentum ist nicht ein hermeneutisches Prinzip, um das ganze Corpus der 
herkömmlichen Theologie und Dogmatik kritisch zu reduzieren […]; dogmatisch gesehen, ist diese Lehre sogar 
vielleicht ein Grenzphänomen, dessen Notwendigkeit, Erlaubtheit und Stimmigkeit sich aus vielen anderen 
Einzeldaten kirchlichen Lehren ergeben. 
187 KASPER, 2008b, p. 320. 
188 AGUSTÍN de Hipona. Obras completas de San Agustín. Tratados sobre el Evangelio de San Juan (36-124). 1ª 
ed. Madrid: BAC, 1957. 
189 TOMÁS de Aquino. Suma Teológica: os sacramentos: III parte. São Paulo: Ed. Loyola, 2015. v. 09. 
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os sacramentos e as realidades não sacramentais que conduziu a uma separação da doutrina 

sacramental de seu contexto eclesial e litúrgico e da vida cotidiana dos fiéis. 

Nesse sentido, a fórmula Sacramento universal da salvação permite um 

aprofundamento na doutrina dos sacramentos, porque os insere dentro da vida da Igreja e 

possibilita a compreensão das relações de reciprocidade entre Igreja e sacramentos como nova 

totalidade190. Tanto assim, que K. Rahner se refere a essa nova totalidade para esclarecer o 

difícil problema da instituição dos sacramentos por Jesus. 

O autor abandona o tom apologético que dominou a Teologia católica do Concílio de 

Trento até as vésperas do Concílio Vaticano II e afirma que, antes de contemplar cada 

sacramento em particular, é preciso insistir na ideia de que a Igreja é sinal sacramental e 

histórico da salvação escatológica. Os sacramentos têm sentido somente onde a Igreja se engaja 

por completo191. Não se deve concluir, contudo, que K. Rahner tenha deduzido a existência dos 

sete sacramentos da Igreja de modo aporético. O desenvolvimento da doutrina sacramental 

corresponde a um a posteriori dogmático e teológico. 

Em todo caso, a partir da compreensão do autor jesuíta, uma compreensão histórica e 

crítica, destaca-se mais uma vez que o sacramento original só é Jesus e que a Igreja é, “em 

Jesus”, sacramento. Trata-se de recuperar a riqueza da noção de sacramento da Escritura e da 

Tradição; não é um simples retorno aos gestos pré-pascais de Jesus para justificar a existência 

de cada um dos sacramentos em particular, mas resgatar toda a obra salvífica do Senhor pré e 

pós-pascal192. Assumindo essa perspectiva, o caminho para explicitar cada um dos gestos 

sacramentais da Igreja torna-se muito mais simples e rico; a partir de Jesus, o sacramento 

original de Deus, é possível contemplar cada um dos sete sacramentos. 

Mesmo que já tenha concluído a sistematização da ideia da Igreja como Sacramento 

universal da salvação desde a perspectiva conciliar, W. Kasper enxerga uma tarefa que 

permanece aberta: quais seriam as perspectivas para o futuro? Novamente, o autor segue a K. 

Rahner que soube expressar, dentro de um horizonte existencial, a situação das cristãs e dos 

cristãos muito bem. Na vida cotidiana, as batizadas e os batizados se veem afastados dos 

sacramentos, ainda entendidos como realidades sagradas; elas e eles vivem em um mundo 

profano, e o mundo sagrado segue seu curso próprio paralelamente. 

K. Rahner quer promover um giro copernicano na compreensão de sacramento: ele não 

pensa, em primeiro lugar, a partir da realidade espiritual do acontecer sacramental sobre o 

 
190 KASPER, 2008b, p. 321. 
191 RAHNER, 1964a, 37-67. 
192 KASPER, 2008b, p. 322. 
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mundo. O autor pretende realizar um movimento espiritual do mundo ao sacramento. Com isso, 

os sacramentos e a própria Igreja não são entendidos mais como momentos pontuais e externos 

ao mundo; de fato, o mundo em sua interioridade mais íntima, em sua raiz mais profunda é 

revestido pela graça, é sustentado e movido pela autodoação de Deus193. 

Essa dinâmica da vida normal e profana do ser humano encontra em Jesus Cristo sua 

plena realização. Os sacramentos não são outra coisa que a manifestação da santidade e da 

redenção do profano do ser humano e do mundo; eles são sinais cheios de significado da liturgia 

do mundo194. Neles, não acontece outra coisa que a manifestação da salvação de Deus oferecida 

ao mundo e à liberdade humana; são símbolos reais (Realsymbole), cuja significação própria se 

dá em sua realização histórica. Nesse sentido, a Igreja é sacramento porque é acontecimento 

histórico de salvação para o mundo. 

Todavia, o giro copernicano de K. Rahner para a compreensão da doutrina sacramental 

aponta a uma problemática mais profunda, como indica W. Kasper; aponta para a relação entre 

o mundo e a Igreja. Não se trata de uma relação entre o ímpio e o santo, entre “o dilúvio e a 

arca”, mas 

 

entre o dado oculto, que ainda busca sua completa autoexpressão histórica, por um 
lado, e sua plena tangibilidade histórica, por outro, no qual o ser oculto, que já é dado 
no mundo em termos reais, acontece historicamente, se expressa, e assim chega ao 
modo de existência para o qual foi pensado desde o início. 195 

 

A ideia do autor jesuíta possui fundamentação bíblica, sobretudo quando se lê na 

primeira Carta a Timóteo a expressa vontade salvífica universal de Deus (1Tm 2,4). Essa 

decisão alcança todas as mulheres e todos os homens, assim como toda a história do mundo 

que, em Jesus Cristo, recebe uma nova dinâmica. K. Rahner designa a finalidade salvífica de 

toda a realidade como existencial sobrenatural196, o que também pode ser fundamentado 

biblicamente. A expressão causa problemas quando é entendida unilateralmente deixando de 

lado outros pontos de vista da Escritura. 

Sob a perspectiva apocalíptica do Novo Testamento, o Reino de Deus está em conflito 

contra o reino deste mundo, e a história se desenrola dramaticamente a partir desse conflito, 

 
193 RAHNER, 1964b, p. 405. 
194 KASPER, 2008b, p. 324. 
195 RAHNER, 1964b, p. 425. […] sondern wie zwischen verborgen Gegebenem, das seine volle geschichtliche 
Selbstaussage noch sucht, einerseits und dessen voller geschichtlicher Greifbarkeit anderseits, in der sich das 
verborgen, aber schon real in der Welt gegebene Wesen geschichtlich vollzieht, ausdrückt und so zu der 
Existenzweise kommt, auf die es von vornherein angelegt ist. 
196 RAHNER, 1964b, p. 230. 
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como Agostinho de Hipona mostrou a partir de sua doutrina das duas cidades197. W. Kasper 

insiste que, mesmo se tendo uma visão positiva sobre a existência, como é a posição de K. 

Rahner, não se deve esquecer do drama vivido pelo ser humano. Trata-se de um drama 

profundamente marcado pelo pecado que desvia o ser humano de sua orientação para Deus e 

sua graça e que não pode ser entendido como a mera soma de atos pecaminosos individuais. 

Dentro dessa situação dramática está a Igreja como sacramento universal da salvação; logo, é 

de se esperar que o drama da existência humana também se dê dentro da própria Igreja198. 

Porém, o Novo Testamento apresenta um terceiro ponto de vista de importância decisiva 

para a temática: Jesus Cristo é o novo Adão que não só se mostra dentro da dinâmica profana e 

normal do ser humano, mas a supera completamente. Não é à toa que Paulo, ao apresentar os 

dois Adãos, insiste na ideia da superabundância (Rm 5,15.17). Irineu de Lyon entendeu e soube 

expressar muito bem essa dinâmica quando escreve que Jesus trouxe toda novidade para 

renovar e vivificar o ser humano (Adv. Haer. IV, 34,1)199. 

Como já se afirmou anteriormente, a posição de K. Rahner não se vê questionada pelos 

demais pontos de vistas do Novo Testamento, pelo contrário, sua via positionis deve ser 

complementada pela via negationis e pela via per eminentiae200. Precisamente a partir dessa 

compreensão mais ampla, pode-se evitar a ideologização da Igreja. A inclusão de todos os 

pontos de vista, nos quais a Escritura apresenta a relação da Igreja com o mundo, preserva a 

novidade do Evangelho, que a Igreja mediante a Palavra, os sacramentos e o serviço 

testemunha; somente assim, a Igreja será sinal de esperança no meio do mundo. 

O grande desafio de integrar esses pontos de vista, integrar a história da salvação e a 

história do mundo, assim como recepcionar a categoria conciliar Sacramento universal da 

salvação, ainda está por ser encarado pela Teologia. K. Rahner, com a teoria dos cristãos 

anônimos, apontou um caminho para apresentar a relação entre a Igreja e o mundo. Embora não 

tenha chegado a todas as respostas, ele foi o suficientemente audaz para propor novos caminhos 

e, mais ainda, para formular e deixar novas perguntas às teólogas e aos teólogos e à Igreja201. 

 

2.4.2 A Igreja como communio 

 

 
197 AGOSTINHO de Hipona. A cidade de Deus. Parte I. 14ª ed. Petrópolis: Ed. Vozes, 2013. AGOSTINHO de 
Hipona. A cidade de Deus. Parte II. 28ª ed. Petrópolis: Ed. Vozes, 2015. 
198 KASPER, 2008b, p. 325-326. 
199 IRINEU DE LIÃO. Livros I, II, III, IV e V [contra as heresias]. São Paulo: Paulus, 1995. (Coleção Patrística, 
4). 
200 KASPER, 2008b, p. 326. 
201 KASPER, 2008b, p. 327. 
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Quando se reflete sobre o pensamento eclesiológico de W. Kasper, a palavra communio 

e seu amplo significado são o primeiro a vir à mente. Para a publicação de seus escritos 

completos, o autor alemão apresentou um texto inédito no qual ele percorre o longo caminho 

que o conduziu à formulação de uma Eclesiologia de communio. Os demais textos recopilados 

no livro Die Kirche Jesu Christi (2008b) já tinham sido publicados em outras ocasiões, contudo 

o texto Die Kirche Jesu Christi – auf dem Weg zu einer Communio-Ekklesiologie sai por 

primeira vez à luz pública, nos escritos completos. 

Nesse texto, sobretudo em suas primeiras páginas, W. Kasper recolhe as experiências 

de Igreja que realizou ao longo de sua vida. Como ele mesmo diz, não se trata primeiramente 

de uma experiência subjetiva, mas uma experiência comum a cristãs e a cristãos, tanto do 

passado como do presente202. Sua perspectiva é a Igreja no novo milênio não só em sua estrutura 

institucional, mas na estrutura de communio, que mais adiante será apresentada. 

Antes, porém, vale a pena mencionar alguns marcos da experiência pessoal de W. 

Kasper com a Igreja. Nascido no Sul da Alemanha, ainda na primeira metade do século XX o 

autor pôde vivenciar em sua infância, juventude e tempo de estudos universitários toda a 

efervescência da Igreja alemã pré-conciliar, sobretudo participando na vida de sua paróquia e 

diocese, juntamente com sua família, e nas atividades do Jugendbewegung203. 

Como ele mesmo narra, a ideia de Romano Guardini “a Igreja desperta nas almas” (die 

Kirche erwacht in den Seelen) foi uma das grandes motivações de sua geração204. Não se deve 

esquecer, entretanto, que antes de seus quinze anos de idade W. Kasper viveu a tragédia do 

Nazismo e da Segunda Guerra Mundial, assim como nos anos seguintes todo o empenho dos 

alemães para a reconstrução do país. 

Ad intra ecclesiam, as ideias de renovação que tinham marcado decisivamente o período 

entreguerras tornam-se o centro da vida da Igreja: o movimento bíblico e o movimento 

patrístico, cujo importante centro foi a Faculdade de Teologia Católica de Tübingen, suscitaram 

um crescente entusiasmo que, em boa parte, culminou no Concílio Vaticano II. 

Precisamente nessa instituição, W. Kasper concluiu seus estudos teológicos antes de sua 

ordenação presbiteral. Ainda que já se tenha mencionado anteriormente, merece mais uma vez 

destacar a influência que J. S. von Drey e J. A. Möhler exerceram sobre o jovem W. Kasper. 

Tampouco se deve esquecer da importância do Cardeal J. H. Newman para a formação de seu 

pensamento teológico: “tanto Möhler como Newman são apresentados, com direito, como 

 
202 KASPER, 2008b, p. 15. 
203 KASPER, 2008b, p. 16. 
204 KASPER, 2008b, p. 17. 
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renovadores da consciência eclesial no século XIX e pioneiros da Eclesiologia do século 

XX”205. 

Pouco antes da abertura do Concílio Vaticano II, o autor conclui seu doutoramento e 

pode exercer o magistério teológico como assistente do futuro Cardeal Leo Scheffczyk e H. 

Küng. Em 1964, assume a cátedra de Teologia Dogmática na Faculdade de Teologia da 

Westfäliches Wilhelms-Universität em Münster. Destaque-se, portanto, que o princípio de seu 

trabalho docente coincida com os anos do concílio o que, de fato, torna-se um traço essencial 

de sua Teologia. Ainda que seja mais jovem, W. Kasper pertence à mesma geração de teólogos 

como K. Rahner, H. De Lubac, Y. Congar, entre outros, cujo empenho central foi a renovação 

da Teologia centro-europeia na primeira metade do século XX206. 

Retornando aos anos do concílio, foi decisiva para o autor a experiência de 

 

como a velha e digna Igreja mostrava nova vida, como ela abria de par em par as 
portas e janelas e se dava ao diálogo com outras igrejas, outras religiões e com a 
cultura moderna; era uma Igreja em movimento que não abria mão, nem negava sua 
Tradição, mas que permaneceu fiel a ela e procurou um caminho fecundo para o 
futuro207. 

 

W. Kasper desenvolveu uma hermenêutica do Concílio Vaticano II a partir do 

Entwicklungsgedanken (pensamento de desenvolvimento) dos grandes autores da escola de 

Tübingen. Eles partiram do fato de que a Igreja ao longo dos séculos é sempre a mesma; logo, 

não é legítimo pensar que a partir do concílio haja uma “nova Igreja”. Não se pode separar o 

Vaticano II do Vaticano I; a continuidade, contudo, entre os dois concílios não pode ser 

entendida como uma simples linha de sucessão lógica ou um mero desdobramento orgânico. 

Citando ao Cardeal J. H. Newman208, o autor mostra que a continuidade da Tradição se dá 

mediante desenvolvimentos e definições complexas cuja recepção e inculturação apontam para 

a única e mesma mensagem apostólica209. 

Trata-se, portanto, de uma hermenêutica da reforma mais de que uma hermenêutica da 

ruptura. A reforma, porém, não pode ser entendida somente como um retorno à fonte ou ao 

 
205 KASPER, 2008b, p. 18. […] Möhler wie Newman, werden mit Recht als Erneurer des kirchlichen Bewusstseins 
im 19. Jahrhundert und als Wegbereiter der Ekklesiologie des 20. Jahrhundert bezeichnet. 
206 KASPER, 2008b, p. 21. 
207 KASPER, 2008b, p. 23. […] wie die alte ehrwürdige Kirche neues Leben zeigte, wie sie die Türe und Fenster 
weit aufstieß und sich in Dialog mit anderen Kirchen, anderen Religionen und mit der modernen Kultur begab; es 
war eine Kirche im Aufbruch, welche doch ihre Tradition nicht abstieß und nicht verleugnete, sondern ihr treu 
blieb und sie für den Weg in die Zukunft fruchtbar zu machen suchten. 
208 A ideia de desenvolvimento da doutrina trabalhada por W. Kasper se encontra no livro Essay on development 
(1845) de J. H. Newman, cuja tradução ao alemão Über die Entwicklung der Glaubenslehre foi publicada em 1969 
por Matthias Grünewald Verlag (Mainz). 
209 KASPER, 2008b, p. 24. 
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mais antigo como forma autêntica e visível da Tradição; trata-se da renovação que atualiza o 

antigo e o original e os torna visível hoje ou, de acordo com a compreensão bíblica, da 

renovação que ressoa como novo, novidade agraciada e escatológica210. 

W. Kasper indica que todo esse conteúdo foi expresso por João XXIII com uma palavra 

de difícil tradução, aggiornamento. A renovação proposta pelo Concílio Vaticano II é, 

propriamente, obra do Espírito, isto é, mediante a anamnese, o Espírito não só repete as origens 

apostólicas da Igreja, ele as torna presentes, mantém vivas e conduz a Igreja à plena verdade 

(Jo 16,13). 

O Vaticano II, segundo o autor, não pretendeu mostrar uma “nova Igreja”, como já se 

mencionou. Mediante a santificação pessoal e a reforma institucional, o Concílio apontou à 

renovação espiritual da Igreja. Irineu de Lyon já indicava que a ação do Espírito Santo conserva 

o anúncio da Boa-notícia jovem e em seu frescor (Adv. Haer. III, 4, 2). Nesse sentido, a 

hermenêutica correta do Vaticano II, assim como a pergunta pela interpretação de qualquer 

tema teológico, torna-se um problema pneumatológico. Esse problema, precisamente, ocupou 

o pensamento de W. Kasper – e da maioria das teólogas e dos teólogos católicos – a partir de 

1965. Ainda que o Vaticano II, tenha sido uma experiência eclesial fundamental para o autor, 

não se pode deixar de lado todas as controvérsias eclesiais e teológicas que sucederam o 

Concílio. 

Uma palavra-chave para entender o desenvolvimento teológico desse período é 

pastoral. Não poucas vezes, o princípio da pastoralidade é a base para a compreensão dos 

textos conciliares; não obstante, qual é sua compreensão correta? O autor aponta que por 

pastoral entendia-se ora não tomar tão a sério os “princípios”, ora deixar de lado questões 

doutrinais211. Como ambas as reflexões são insuficientes, W. Kasper proporá uma solução 

teológica lançando mão dos princípios de epiqueia e de economia, segundo a compreensão da 

Igreja oriental. 

O autor resgata o que Tomás de Aquino afirma sobre o princípio da epiqueia: ela não 

suspende a justiça, pelo contrário, a justiça é a regra mais elevada (ST II/II q. 120 a. 02), 

podendo inclusive ser chamada de verdade concreta. A epiqueia não elimina a observação dos 

princípios, pelo contrário considera-os seriamente para cada pessoa e cada situação. A 

inteligência da pastoral – não só a tática – trata de aplicar a lei, cuja aplicação é ampla, à 

situação concreta segundo o juízo prático212. Se a pastoral não é guiada pela inteligência, mas 

 
210 KASPER, 2008b, p. 25. 
211 KASPER, 2008b, p. 27. 
212 KASPER, 2008b, p. 28. 
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pelo puro pragmatismo, está o risco de um cisma vertical em que os princípios pairam “no alto”, 

enquanto a práxis permanece “embaixo”, selvagem e desordenada. 

Por outro lado, o princípio da economia mencionado por W. Kasper para compreender 

pastoral está diretamente relacionado com a Pneumatologia. A Teologia oriental compreende 

a economia como presença do Espírito no seio da Igreja. É o Espírito que mantém viva a 

Tradição apostólica na Tradição eclesial; é o Espírito que une a Igreja no anúncio, na fração 

do pão e na caridade. Orientada pelo princípio de pastoralidade, a Teologia torna-se dinâmica 

e pneumatológica. Como orientar, por esse princípio, a Eclesiologia? 

Os anos depois do Concílio Vaticano II trouxeram controvérsias e disputas para a Igreja 

e a Teologia. O autor, ao fazer memória de sua experiência eclesial, lembra os movimentos 

estudantis de 1968 e todo o ímpeto de emancipação que, com eles, surgiu213. Ainda que nesse 

processo muito de bom se tenha dado – como a alvorecer da Teologia da Libertação na América 

Latina e a Conferência de Medellín que colocou a opção pelos pobres no coração da vida 

eclesial –, W. Kasper aponta a uma limitação importante: a redução sociológica da Igreja a 

partir de uma leitura ideológica do Evangelho. 

Como manter a riqueza da Eclesiologia do Concílio? A Constituição Dogmática Lumen 

Gentium usa diversas imagens bíblicas para descrever o mistério da Igreja, como Povo de Deus 

(LG II), Corpo de Cristo (LG 07) e Templo do Espírito Santo (LG 17), entre outras. Sem 

dúvidas, Povo de Deus recebe uma importância especial nos anos do pós-concílio, mas qual 

seria a ideia eclesiológica central por trás de todas essas imagens? O autor, convocado por João 

Paulo II para ser secretário do Sínodo Extraordinário dos Bispos de 1985, formula a communio 

como ideia eclesiológica central do Concílio Vaticano II214. 

A communio da Igreja reflete a communio das três Pessoas divinas, uma vez que ela é 

imagem e ícone da Trindade (LG 04). W. Kasper pôde, ao longo dos anos, aprofundar-se ainda 

mais nessa ideia central; por seu contato com a Teologia ortodoxa, sua abordagem ganha uma 

perspectiva eucarística: “a Igreja entendida como communio se torna realidade concreta na 

celebração da Eucaristia, em última análise a Igreja vive da celebração da Eucaristia”215. A 

Eclesiologia de communio não apresenta contradição entre a tradição eclesiológica oriental, que 

se sustenta pela comunidade eucarística local, e a ocidental, que se baseia na Eclesiologia 

 
213 KASPER, 2008b, p. 29. 
214 KASPER, 2008b, p. 32. 
215 KASPER, 2008b, p. 33. Als communio verstandene Kirche in der Feier der Eucharistie [wird] konkrete 
Wirklichkeit, letztlich lebt die Kirche aus der Feier der Eucharistie. 
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universal das batizadas e dos batizados. O Batismo concede a incorporação fundamental na 

Igreja, a celebração da Eucaristia é o ponto alto da vida da Igreja (LG 11). 

W. Kasper insiste que a Eclesiologia de communio não se restringe à formulação de uma 

teoria abstrata, deve se concretizar na vida da Igreja, deve se converter em uma ideia que 

permitia a renovação eclesial que acontece por formas (Gestalten) de comunicação e o diálogo. 

Como no começo do século XX, no começo do século XXI a Igreja desperta-se nas almas; a 

Eclesiologia de communio, ainda que tenha muito para ser desenvolvido, teórica e praticamente, 

mostra-se como um caminho a ser trilhado: 

 

A Igreja é uma Igreja a caminho. Ela não tem aqui sobre a terra nenhum lugar 
permanente; por isso, ela não pode ansiar para si nostalgicamente formas do passado, 
por maiores e mais impressionantes que tenham sido. Tampouco pode correr atrás de 
utopias, que a conduzam a uma nova Igreja, que não se ergue sobre o fundamento 
apostólico que lhe foi dado de uma vez por todas, e que não tenham raízes em sua 
longa e rica Tradição. A Igreja deve ser Igreja no mundo de hoje e de amanhã, mas 
não deve ser Igreja deste mundo, segundo os padrões deste mundo. Ela é Igreja de 
Jesus Cristo216. 

 

2.4.2.1 Fundamentos para uma Eclesiologia de communio 

 

Antes de apresentar o que entende por Eclesiologia de communio, W. Kasper mostra 

quais são seus fundamentos. O ponto de partida do autor é a fé, isto é, não se pode pensar a fé, 

em primeiro lugar, na perspectiva do indivíduo (Ich-Glaube), mas na perspectiva da 

comunidade (Wir-Glaube). Ao indivíduo é possível crer porque professa a fé da comunidade; 

a própria Escritura dá testemunho dessa fé comum ao insistir que sua leitura acontece a partir 

da compreensão e da transmissão de outras e outros (2Pd 1,20). 

A Eclesiologia, como já se mencionou anteriormente, não é uma teoria de fora sobre a 

Igreja; trata-se uma reflexão sobre si mesma e sua missão no mundo217, que se dá dentro do 

mistério da salvação, dentro da Cristologia e da Pneumatologia. Não se pode entender por 

Eclesiologia, tampouco, uma fundamentação ideológica das relações de poder que acontecem 

dentro da comunidade eclesial; é, de fato, um discurso que se responsabiliza (apologia) pelo 

logos Igreja e sua razoabilidade218. 

 
216 KASPER, 2008b, p. 34. Die Kirche ist Kirche unterwegs. Sie hat hier auf Erden keine bleibende Stätte, sie darf 
sich darum nicht nostalgisch zurücksehnen zu bestimmten Gestalten der Vergangenheit, so groß und eindrucksvoll 
sie gewesen sein mögen. Ebenso wenig darf sie Utopien nachlaufen, die auf eine neue Kirche hinauslaufen, die 
nicht auf dem ein für alle Mal gelegten apostolischen Fundament steht und keine Wurzel in ihrer langen und 
reichen Tradition hat. Die Kirche muss zwar Kirche in der Welt von heute und morgen sein, aber sie darf nicht 
Kirche von dieser Welt und nach den Maßstäben dieser Welt sein. Sie ist Kirche Jesu Christi. 
217 KASPER, 2008b, p. 35. 
218 KASPER, 2008b, p. 36. 
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O Concílio Vaticano II compreende a Igreja em analogia com a Encarnação, ou seja, a 

Igreja é uma realidade complexa divino-humana. Nesse sentido, a Eclesiologia incorpora em si 

a contribuição das ciências humanas, principalmente da História e da Sociologia. Reflexões 

filosóficas podem enriquecer ainda mais a abordagem teológica sobre a Igreja. 

Comunhão e comunicação estão presentes desde a Antiguidade no pensamento 

ocidental. O ser humano já no pensamento grego antigo (Aristóteles), é entendido como um 

animal lógico (zoon logikon) e um animal social (zoon politikon). A Modernidade assume essa 

noção do ser humano, sobretudo quando apresenta seus projetos utópicos baseados no 

desenvolvimento, na técnica (Auguste Comte), no Estado e na sociedade sem classes (Karl 

Marx). Entretanto, a crítica contemporânea ao pensamento moderno aponta para o fracasso das 

utopias e, o pior, o desaparecimento da esperança219. Sem esperança, nenhum pensamento e 

nenhuma sociedade sobrevivem (Ernst Bloch). 

Não se deve deixar de lado toda a problemática atual da globalização da economia e da 

comunicação. Porém, o sonho da paz universal prometida por esse processo não é uma 

realidade, pelo contrário, os confrontos e os conflitos se multiplicam. Aquilo que se vê em nível 

global, também se experiencia em nível pessoal: a comunidade é vista somente pela perspectiva 

da realização plena do indivíduo; por isso, comunidades se despedaçam com tanta facilidade. 

Do sucesso ou do fracasso da comunidade depende o futuro da própria humanidade, o que está 

em íntima relação com o sucesso e o fracasso da comunicação220. 

Para a Filosofia da comunicação (Jünger Habermas), o êxito de um processo 

comunicacional está naquilo que o antecipa (Vorgriff). Mas o que o antecipa? Somente uma 

ideia regulatória, cuja status ontológico não é devidamente determinado? Seria um mero 

postulado, um desejo utópico irredimível? Se é assim, a esperança que move a comunidade 

humana é o que de mais perverso existe (Friedrich Nietzsche) e uma simples resignação (Albert 

Camus). Mas isso é assim? A mensagem de esperança que a Revelação traz, sua promessa de 

cumprir toda expectativa humana em uma perfeita comunidade de comunicação é mera 

futilidade? 

 

A realização da esperança não é, segundo a Bíblia, a Igreja; ela é, no entanto, aparição 
e real antecipação histórica dessa realização. A demonstração da estrutura de 
antecipação imanente em toda comunicação nos dá assim uma compreensão 
preliminar do que queremos dizer ao falar da Igreja como communio 221. 

 
219 KASPER, 2008b, p. 37. 
220 KASPER, 2008b, p. 38. 
221 KASPER, 2008b, p. 38. Die Erfüllung der Hoffnung ist nach der Bibel nicht die Kirche; diese ist jedoch der 
Vorschein und die realgeschichtliche Antizipation dieser Erfüllung. Der Aufweis der jeder Kommunikation 
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Não obstante, isso não quer dizer que Igreja entendida como communio seria a 

realização plena de todo anseio humano por comunidade e comunicação. Por ser um anseio e 

uma busca irrealizáveis em um simples nível natural, ela aponta à plena realização que só se dá 

em um modo qualitativamente novo. 

Pertence à esperança humana o desejo de justiça e de paz, o que encontra eco no Antigo 

e Novo Testamento; contudo, mais que um simples anelo humano na Escritura a esperança é 

promessa divina. O monoteísmo bíblico abre espaço para o universalismo humano, isto é, o 

único Deus criou toda a humanidade; independentemente de raça, povo ou gênero, todos os 

seres humanos são criados à sua imagem e semelhança (Gn 1,26). Deus criou o ser humano 

orientado à comunidade e à comunicação; o pecado, por outro lado, interrompeu a comunicação 

e trouxe ao mundo confusão e luta222. 

Mulher e homem se desconhecem e se separam em sua nudez (Gn 3,10), irmão se volta 

contra irmão (Gn 4,8) e idioma de uns já não é mais compreendido por outros (Gn 11,7). Deus, 

porém, não se esquece de sua fidelidade e misericórdia e chama Abraão para que, nele, todos 

os povos da terra sejam abençoados (Gn 12,2). Um novo começo é marcado e a história da 

salvação inaugurada: pela descendência de Abraão e pelo povo de Israel, Deus reafirma na voz 

dos profetas sua promessa escatológica da reunião de todos os povos e da paz universal. 

Jesus, em seu anúncio e seus atos, se encaixa dentro dessa promessa escatológica de 

Deus. O centro da Boa-notícia de Jesus é a proximidade do Reino de Deus (Mc 1,15), que inclui 

toda a esperança veterotestamentária de justiça e de paz, que, no fundo é a grande esperança 

humana. Ele é o bom pastor que conduz as ovelhas perdidas do povo de Israel (Mt 10,6) e de 

todos os demais povos (Mc 7,24-30) à reunião escatológica do Povo de Deus. No encontro de 

Jesus com os gregos, a hora escatológica é reconhecida (Jo 12,20-23). 

Ao escolher seus apóstolos, também manifesta a realização da promessa escatológica já 

que com eles se dá o começo definitivo das doze tribos de Israel (Mc 3,13-19 e par.). Com a 

instituição da Eucaristia em sua memória (Mc 14,22-25 e par.), lança as bases do Povo da Nova 

Aliança. Em sua cruz, atrai todas e todos a si (Jo 12,32) e traz paz para o que estava dividido 

(Ef 2,14). O envio do Espírito Santo em Pentecostes inverte a situação vivida em Babel: a 

comunicação é restabelecida e todos podem se compreender (At 2,1-13). A reunião escatológica 

de todos os povos acontece mediante o envio dos Apóstolos aos extremos da terra (At 1,8). 

 

immanenten Vorgriffstruktur gibt uns so ein Vorverständnis dessen, was wir meinen von der Kirche als communio 
sprechen. 
222 KASPER, 2008b, p. 39. 
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O anúncio do Reino de Deus e a fundação da Igreja devem, portanto, ser comtemplados 

em sua unidade; a Igreja se compreende a si mesma dentro do mistério do Reino (LG 03). Pode-

se entender que a gênese da Igreja já é preparada no Antigo Testamento, mas realizada por 

Jesus, que pelo anúncio do Reino de Deus quer reunir todos os povos223. A antecipação da 

comunhão e da comunicação universal pode ser contemplada na Igreja, como afirma Irineu de 

Lyon ao recordar que o Espírito de Pentecostes converteu todas e todos em um único coro e 

eliminou toda dissonância para surgisse de todos os idiomas um canto de louvor a Deus (Adv. 

Haer. III, 17, 2). 

A Igreja não existe por si mesma; ela é chamada, convocada por Deus de todas as nações 

(ek-klesía) para ser vanguarda escatológica. A Igreja vive e cresce a partir da mesa da Palavra 

e dos sacramentos, especialmente da Eucaristia (DV 26). O Deus do Antigo Testamento, que 

não se confunde com os ídolos que são mudos e não podem falar (Sl 115,4s), é o mesmo no 

qual as cristãs e os cristãos creem224. Ele é o Deus da vida; o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, 

o Deus de vivos e não de mortos (Mc 12,26 e par.); não está distante dos acontecimentos do 

mundo, mas se volta ao ser humano com amor e partilha, com ele, sua vida e sua Palavra. Não 

se trata de simples informação, mas uma Palavra na qual ele mesmo se dá (DV 02). 

Por sua Palavra, Deus congrega seu povo, sua assembleia ou, como a Septuaginta 

traduz, sua ekklesía. A Igreja se compreende a si mesma como congregatio fidelium, não no 

sentido que os fiéis individualmente se associam a ela posteriormente, mas no sentido de que 

são congregados pela Palavra225. Ela é uma Igreja da escuta, somente como tal pode ser uma 

Igreja que anuncia e ensina. Nesse sentido, a Igreja é por sua natureza missionária (AG 02)226; 

evangelizar é sua identidade mais própria (EN 14). 

A Palavra que congrega os fiéis na Igreja é uma palavra eficaz e criadora (Hb 4,12; Is 

55,10); acompanha as maravilhas e os atos salvíficos de Deus, sobretudo aqueles de libertação 

(Ex 6,6), que são constantemente rememorados e anunciados (Sl 9,2). Na plenitude dos tempos, 

a Palavra se fez carne e habitou entre os seres humanos (Jo 1,14). Jesus é a autorrevelação e 

Palavra de Deus em Pessoa. Por isso, toda revelação passa a ser contemplada a partir dele227. 

Além dos gestos do amor, a Palavra também é eficaz sensivelmente nos sacramentos. 

Aquilo que Jesus fez pode ser visto nos Sacramentos: pelo Batismo, novos membros nascem 

 
223 KASPER, 2008b, p. 41. 
224 KASPER, 2008b, p. 42. 
225 KASPER, 2008b, p. 42. 
226 CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Ad Gentes sobre a atividade missionária da Igreja. Roma: 1965. 
Disponível em: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decree_19651207_ad-gentes_po.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
227 KASPER, 2008b, p. 44. 
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para o Corpo de Cristo (1Cor 12,13); pela celebração eucarística, anuncia-se a morte e 

ressurreição do Senhor (1Cor 11,26). Para Agostinho de Hipona, o sacramento é visibile 

Verbum (In Io. 80, 3). Palavra e sacramento estão unidos; toda celebração dos sacramentos 

acontece dentro de celebração da Palavra (SC 56)228; na celebração da Eucaristia, o próprio 

sacramento se faz pelas verba testamenti de Jesus (1Cor 12,23-25). Por essa unidade de Palavra 

e sacramento, a celebração eucarística é o ponto alto da vida da Igreja (LG 11). 

Assim como a Palavra, os sacramentos são constitutivos para a Igreja. Pelo Batismo e 

pela Eucaristia, os fiéis são “em Cristo”. Paulo na Carta aos Gálatas insiste que os fiéis são “um 

só” em Cristo (Gl 3,26-29). Isso vale especialmente para a Eucaristia: a comunhão com o Corpo 

eucarístico (communio eucharisticae) funda a comunhão com o Corpo de Cristo, que é a Igreja 

(communio ecclesialis). A Igreja não vive de si mesma, mas da Eucaristia; pela Eucaristia, ela 

cresce e se nutre, ela é constantemente edificada229. Dentro deste contexto litúrgico, entende-se 

a imagem da Igreja-mãe que acolhe, pela Palavra e pelos sacramentos, os fiéis em seu seio. 

Precisamente, aqui compreende-se o verdadeiro significado da expressão communio 

(koinonía). Não se trata, em primeiro lugar, de uma comunidade entre as cristãs e os cristãos, 

mas da participação (methexis/ participatio) comum das cristãs e dos cristãos em Jesus, no 

Espírito Santo, no Evangelho, na celebração da Eucaristia. A Igreja constitui-se pela 

participação na comunidade entre o Pai e o Filho (1Jo 1,3). Nesse sentido, deve ser entendida a 

antiga fórmula communio sanctorum da profissão de fé apostólica. Não se trata de uma 

comunidade com os sancti, mas uma comunidade no sancta, ou seja, participação comum na 

salvação. É a communio no sancta que funda e sustenta a communio dos sancti entre si230. 

A communio sanctorum permite vislumbrar a dimensão escatológica da Igreja. Na ceia, 

Jesus contempla o futuro, contempla o Reino de Deus (Mc 14,25 e par.); Paulo fala do anúncio 

da morte do Senhor até que ele venha (1Cor 11,26); as primeiras comunidades cristãs 

celebraram a Eucaristia como antecipação escatológica (At 2,46); a exclamação marana-tha 

expressou o anseio pelo definitivo das comunidades (1Cor 16,22; Ap 22,20). A realização plena 

da esperança prometida por Deus é simbolizada e já pode ser saboreada pela Eucaristia. 

Essa dimensão escatológica não nega as falhas da Igreja. Pelo contrário, por indicar a 

definitiva vitória da graça sobre o mal, a definitiva reconciliação de Deus com toda a 

humanidade e dos seres humanos entre si, a Igreja acolhe já em seu seio as pecadoras e os 

 
228 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia. Roma: 
1963. Disponível em: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_po.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
229 KASPER, 2008b, p. 45. 
230 KASPER, 2008b, p. 47. 
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pecadores, para que as divisões sejam superadas (1Cor 11,17-34; Tg 2,1-9). Com razão, o 

Concílio Vaticano II afirma que a Igreja é Sacramento universal de salvação, mas ao mesmo 

tempo Sacramento da reconciliação e da paz (LG 01, 09; GS 42, 45). “Na Igreja e por ela 

acontece pela Palavra e sacramento, como Irineu de Lyon indicou, a antecipação emblemático-

sacramental da recapitulação escatológica de toda realidade (anakephalaíosis) em Jesus Cristo 

(Adv. Haer. III, 16, 6; 18, 1.7; 19, 1)”231. 

Porém, a Eclesiologia dos Padres da Igreja não se orienta somente sob uma perspectiva 

escatológica universal, eles fundamentam seu discurso sobre a Igreja na Criação. Mais uma vez 

sua Teologia coincide com as Escrituras, como se pode ver no pensamento de Atanásio de 

Alexandria quando explicita que todos os seres humanos são um só corpo em Cristo desde sua 

Encarnação (Contra Arianos I, 42232; II, 61; 74233). Tomás de Aquino segue a mesma pista 

chegando a ser até mais ousado: Jesus Cristo não é só a cabeça da Igreja, ele é a cabeça de toda 

a humanidade (ST III, q. 8, a. 3). A Constituição Pastoral Gaudium et Spes faz a mesma 

afirmação em seu tão citado número 22. 

Vale ressaltar que esse pensamento não é resultado da especulação sobre textos bíblicos 

ou até mesmo sobre a realidade; é um pensamento que reflete a Teologia da sabedoria contida 

nos livros do Antigo e do Novo Testamento234. A sabedoria é o princípio que organiza toda a 

criação; ela está antes de toda criação e jaz sob seu fundamento (Pr 8,22; Eclo 24,3-12). Jesus 

é a manifestação plena da sabedoria divina; por ele todas as coisas foram criadas e nele está a 

luz e a vida de tudo (Jo 1,3-4). Paulo afirma que, na cruz de Jesus, a sabedoria paradoxalmente 

se mostra ao mundo (1Cor 1,24.30). 

A sabedoria de Deus, escondida até então aos olhos do mundo, mas revelada de uma 

vez por todas em Jesus, constitui agora o anúncio da Igreja (1Cor 2,6-9). Trata-se de um anúncio 

que ocorre em contradição: a Igreja contrapõe a verdadeira sabedoria de Deus com a sabedoria 

do mundo; Jesus e aquelas e aqueles que anunciam o Evangelho trazem luz para a escuridão do 

mundo (Jo 1,4.9; 8,12). 

Em outras passagens do Novo Testamento, o mesmo pensamento se apresenta com 

roupagem distinta: na Igreja, Deus deu a conhecer seu eterno mistério salvífico em Jesus (Rm 

 
231 KASPER, 2008b, p. 49. In der Kirche und durch sie geschieht durch Wort und Sakrament, wie Irenäus von 
Lyon gezeigt hat, die sakramental-zeichenhafte Vorwegnahme der eschatologischen Zusammenfassung aller 
Wirklichkeit (anakephalaíosis) in Jesus Christus (Adv. Haer. III, 16, 6; 18, 1.7; 19, 1). 
232 ATHANASE D’Alexandrie. Traités contre les ariens. Tome I. Paris: Éd. Du Cerf, 2019. (Sources Chrétiennes, 
598). 
233 ATHANASE D’Alexandrie. Traités contre les ariens. Tome II. Paris: Éd. Du Cerf, 2019. (Sources Chrétiennes, 
599). 
234 KASPER, 2008b, p. 50. 
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16,25; Ef 1,9; Cl 1,26s). Como anteriormente apresentado, são textos que se tornaram 

fundamentais para a redação da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja e a 

apresentação do mistério da Igreja (LG 01-03). Nessa mesma direção, encontra-se a imagem 

neotestamentária da Igreja como templo e casa de Deus, que, por sua vez, remete à Teologia da 

sabedoria: a sabedoria fez para si uma casa (Pr 9,1). É uma expressão que retrata o imaginário 

judeu em torno ao templo, o centro do kosmos; o Novo Testamento assume esse imaginário 

mostrando, contudo, que o templo que Deus ergue para si é edificado com pedras vivas (1Pd 

2,5). Mediante todas essas imagens e, sobretudo, essa Teologia, destaca-se a dimensão cósmica 

e universal da Igreja235. 

Pensar a Igreja a partir da Teologia da sabedoria, contemplá-la como casa da sabedoria, 

abre caminho para uma reflexão de suma importância atualmente: a relação das não-cristãs e 

dos não-cristãos com Jesus e com a própria Igreja236. Trata-se de uma reflexão que ocupa espaço 

destacado dentro dos documentos conciliares e que tem seu fundamento na Escritura e na 

Patrística. Em Jesus, tudo foi criado; nele tudo foi reconciliado com Deus (Cl 1,15-20); o Logos 

habita em todas e em todos, tanto em Sócrates como nos bárbaros afirmará Justino Mártir 

(1Apol 5)237. O horizonte universal da salvação oferecida em Jesus Cristo, no qual a Igreja 

também se move, permite afirmar que todos os seres humanos se relacionam com ele e “estão 

de uma forma ou outra orientados para o Povo de Deus” (LG 16). 

 

2.4.2.2 Eclesiologia de communio, uma Eclesiologia católica 

 

Antes de apresentar uma Eclesiologia católica, W. Kasper se perguntará pelo significado 

da palavra “católica”. Ainda que se tenha mencionado anteriormente, vale recordar que católica 

é umas notas da Igreja segundo a profissão de fé do I Concílio de Constantinopla (DH 150). 

Mais que se referir à denominação cristã, conforme o uso atual, católica é a Igreja referida ao 

todo e à plenitude, que não é resultado da mera soma das partes238. 

Já nos escritos de Inácio de Antioquia, encontra-se essa noção, mas com um significado 

específico: a distinção entre a Igreja local, cuja cabeça é o bispo, e a Igreja católica ou universal, 

cuja cabeça é Jesus (Ad Smyrn. 8,2)239; onde ele está e sua Palavra é ouvida, aí está a Igreja 

 
235 KASPER, 2008b, p. 51. 
236 KASPER, 2008b, p. 52. 
237 JUSTINO de Roma. I e II Apologias. Diálogo com Trifão. São Paulo: Paulus, 1995. (Coleção Patrística, 3). 
238 KASPER, 2008b, p. 53. 
239 INÁCIO de Antioquia. Cartas de Santo Inácio de Antioquia. Comunidades eclesiais em formação. 2.ed. 
Petrópolis: Vozes, 1978. 
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católica (Ad Eph. 6,2). Cipriano de Cartago destaca mais um aspecto da catolicidade da Igreja: 

a comunhão com a Igreja católica expressa a plenitude do ser Igreja em Cristo (De Eccl. Unit. 

I, 5)240. Aqui, a palavra católica também recebe uma conotação técnica, isto é, a Igreja católica 

é aquela que se diferencia dos grupos cismáticos tornando-se, portanto, um adjetivo qualitativo, 

que expressa ortodoxia, e geográfico, que expressa universalidade espacial. 

Somente no século XVI, com a Reforma Protestante, dá-se o empobrecimento do 

significado da palavra que já não mais conota universalismo, mas uma confissão cristã 

particular. A recuperação do significado da palavra católica acontece no século XX, com a 

renovação da Teologia e da Eclesiologia; merecem destaque os autores Karl Adam e H. De 

Lubac, sem se esquecer do trabalho anterior de J. A. Möhler. A Igreja católica se apresenta na 

amplitude universal, assim como na unidade de sua diversidade de carismas, igrejas locais, 

povos e culturas241. O Concílio Vaticano II mantém essa noção (LG 13), por isso é possível 

afirmar que a Igreja católica está onde não há ideologias partidárias, tampouco um evangelho 

fragmentado, mas onde a fé é professada e anunciada em sua plenitude: 

 

Católica é a Igreja, que em todos os tempos e em todo o mundo testemunha a fé total 
a todos os seres humanos independentemente de seu estado, gênero, etnia e cultura. 
“Católica” é, consequentemente, uma “coisa” fascinante, da qual não há por que 
envergonhar-se. Porque catolicidade significa o oposto de tacanhice e estreiteza de 
visão, afirma amplitude, totalidade, plenitude e universalidade242. 

 

A catolicidade da Igreja não deve ser confundida com uniformidade: assim como o 

Reino pode ser comparado com uma árvore, na qual os pássaros do céu fazem seu ninho (Mc 

4,31-32), na Igreja católica os diversos povos e culturas encontram seu lugar243. Nunca foi um 

problema, tanto para a Escritura como para os Padres, que o único Evangelho seja anunciado 

em diversas formas. Entretanto, não se deve concluir que essa abertura oferecida pela 

catolicidade conduza ao relativismo; faz-se necessário distinguir entre diversidade 

complementária e multiplicidade difusa. A base para essa distinção está no credo unam 

ecclesiam que se enraíza na profissão de fé em um só Deus, o Pai (Dt 4,35; Is 45,6; Mc 12,29-

 
240 CYPRIEN de Carthage. L’unité de l‘Église. Paris: Éd. Du Cerf, 2006. (Sources Chrétiennes, 500). 
241 KASPER, 2008b, p. 54. 
242 KASPER, 2008b, p. 54. Katholisch ist die Kirche, die zu allen Zeiten und auf der ganzen Welt den ganzen 
Glauben für alle Menschen ungeachtet ihres Standes, ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Zugehörigkeit und ihrer 
Kultur bezeugt. „Katholisch“ ist demnach eine faszinierende „Sache“, der man sich wahrlich nicht zu schämen 
braucht. Denn Katholizität meint das Gegenteil von Enge und bornierter Engstirnigkeit, sie besagt Weite, 
Ganzheitlichkeit, Fülle und Universalität. 
243 KASPER, 2008b, p. 55. 



187 
 

30), em um só Senhor e Mediador da salvação, Jesus Cristo (1Tm 2,5), e em um só Espírito, 

que concede a diversidade de dons (1Cor 12,4.8s). 

De modo análogo à Encarnação, isto é, o Filho de Deus não assumiu uma humanidade 

abstrata, mas a humanidade concreta de Jesus de Nazaré, a Igreja não entende sua catolicidade 

de forma abstrata. A Igreja católica assume uma forma concreta e visível pela comunhão com 

o sucessor de Pedro e os sucessores dos Apóstolos; nela a Igreja de Jesus Cristo subsistit, ou 

seja, a Igreja de Jesus Cristo tem na Igreja católica sua forma histórica244. 

O Cardeal J. H. Newman, em seu longo caminho do Anglicanismo ao Catolicismo, 

afirma que as noções católica e romana significam a mesma coisa245. Segundo o autor inglês, 

não há meio termo entre Ateísmo e Catolicismo; quem é esclarecido deve professar um ou 

outro. Ainda que o Cardeal J. H. Newman tenha chegado a essa tese por sua fé no único Deus, 

ela gera estranheza, se não contradição. Entretanto, quando as forças de autodissolução e 

autodestruição assombram o Protestantismo, deixar de lado a tese não é tão simples. Mesmo 

que provoque desacordo com as Igrejas e comunidades eclesiais que surgiram a partir da 

Reforma Protestante, não se deve pensar que a comunidade com o sucessor de Pedro e os bispos 

se restrinja a um problema confessional246. De fato, o que se ressalta é o vínculo de todas as 

cristãs e todos os cristãos com a sucessão histórica que não mostra a unidade da Igreja só em 

sua forma presente (sincrônica), mas sua unidade histórica com a origem (diacrônica). 

Porque a comunidade com o sucessor de Pedro e com os sucessores dos Apóstolos não 

diminui o alcance da catolicidade da Igreja, pelo contrário, expressa sua unidade e sua 

apostolicidade, a Igreja católica não tem espaço para particularismos. Nas Igrejas e 

comunidades eclesiais, há verdadeira vida eclesial, há testemunho de Jesus Cristo como único 

Salvador, há sinais de santidade como o martírio247. Mesmo que a divisão das confissões cristãs 

não permita vislumbrar a riqueza de todos os elementos eclesiais nelas, as Igrejas e 

comunidades eclesiais participam em diferentes graus da eclesialidade da Igreja católica (LG 

08; UR 03-04248). 

O reconhecimento de uma mesma herança, permite à Igreja católica crescer em sua 

catolicidade e favorecer o diálogo e o intercâmbio de dons e bens com as Igrejas e comunidades 

 
244 KASPER, 2008b, p. 56. 
245 NEWMAN, J. H. Apologia pro vita sua. 1st ed. London – Glasgow: Fontana Books, 1864 (3rd. imp., 1965), p. 
209-275. 
246 KASPER, 2008b, p. 57. 
247 KASPER, 2008b, p. 58. 
248 CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Unitatis Redintegratio sobre o Ecumenismo. Roma: 1964. Disponível em: 
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-
redintegratio_sp.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
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eclesiais. A concretude da catolicidade da Igreja não é expressão de pecado ou debilidade, que 

muitas vezes marca seus membros; trata-se de uma exigência imposta pela verdade e pela 

salvação. Mesmo que só quando Deus seja tudo em todos (1Cor 15,28), a Igreja será “sem 

mancha e sem ruga” (Ef 5,27), já em sua peregrinação por este mundo o repto pela catolicidade 

sempre se faz presente. 

Tendo explicitado o conteúdo da palavra católica, W. Kasper reflete sobre a estrutura 

teocêntrica e teológica da Igreja católica. Por estar referida à salvação escatológica, a Igreja 

não pode ser compreendida, em primeiro lugar, como uma realidade sociológica; o fundamento 

e a razão de seu ser e existir são teológicos. Por essa razão, não poucas vezes no Novo 

Testamento a Igreja é chamada de ekklesía tou theou (At 20,28; 1Cor 1,2; Gl 1,13; 1Tm 3,5.15). 

Deus atua na Igreja por Jesus Cristo; para fazer parte do novo Povo de Deus é preciso estar em 

comunhão com ele. Por isso, a Igreja também é chamada de ekklesía tou theou en Xristou Iesou 

(1Ts 2,14). Ser Povo de Deus em Jesus é o fundamento da Eclesiologia de communio ou, dito 

de outro modo, a Eclesiologia de communio é uma reformulação da Eclesiologia do Povo de 

Deus249. 

Trata-se de uma Eclesiologia que recolhe toda a riqueza veterotestamentária sobre o 

Povo de Deus, principalmente a promessa contida na autorrevelação de Deus na sarça ardente: 

eu-sou-aquele-que-está-aí (Ex 3,14) que, inúmeras vezes, é repetido pela fórmula “vós sereis o 

meu povo e eu serei o vosso Deus” (Ex 6,7; Lv 26,12; Sl 95,7; Jr 32,38; Ez 11,20). Israel se 

entende como o Povo de Deus (laós tou theou), contudo a história entre Deus e seu Povo se 

desenvolve de modo dramático. É uma história marcada por rupturas, crises e infidelidades por 

parte do Povo; por outro lado, Deus sempre mantém sua fidelidade inquebrantável manifestada 

por sua misericórdia (Os 11,8). 

Graças à fidelidade e à misericórdia divina, em um pequeno resto de Israel a promessa 

futura “sereis o meu povo” permanece viva. Trata-se de uma promessa que ultrapassa os limites 

de Israel, como é possível ler no livro de Isaías, quando o profeta anuncia o Messias esperado 

por todos os povos (Is 11,10), e no livro de Zacarias, quando a alegria dos tempos messiânicos 

é proclamada (Zc 2,14s). 

O Novo Testamento recolhe o significado da expressão “Povo de Deus” do Antigo 

Testamento e o relaciona com a Igreja (At 18,10; Rm 9,25s). Seu uso neotestamentário inclui o 

universalismo presente nos profetas, sobretudo ao afirmar que Deus também chamou os pagãos 

para fazer parte de seu Povo (At 15,14); já não há mais diferença entre judeus e pagãos, entre 

 
249 KASPER, 2008b, p. 59. 
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livres e escravos (1Cor 12,13). Entretanto, não se deve concluir que a Igreja seja o novo Povo 

de Deus250; o Novo Testamento sustenta que, a partir da fidelidade inquebrantável de Deus para 

com Israel (Rm 11,2.29), ele constituiu para si um único Povo. (Ef 2,14). 

A tradição neotestamentária passa para a liturgia, que não hesita em chamar a Igreja de 

populus. Ao longo da Patrística e da Idade Média, a compreensão da Igreja como Povo de Deus 

se manteve viva. Somente na Modernidade, como reação à Reforma Protestante, a expressão 

caiu em desuso; uma das razões seria o fato de Martinho Lutero equiparar Igreja a congregação 

ou multidão reunida. Aqueles que criticaram o uso de Povo de Deus para a Igreja não se 

atentaram que o próprio M. Lutero usou expressões muito mais profundas para se referir à 

Igreja, como Corpo e Esposa de Cristo ou comunidade dos santos251. 

O Concílio Vaticano II recuperou a riqueza da tradição bíblica e litúrgica de Povo de 

Deus. A Igreja é o Povo de Deus peregrino, o Povo sacerdotal e real de Deus (1Pd 2,9); com 

isso, o Concílio recupera as dimensões histórica e histórico-salvífica da Igreja (LG 9-17). 

Todavia, não se deve esquecer de que Povo (laós), que a Igreja é, tem caráter teocêntrico e 

teológico; não se trata de uma simples categoria política (dêmos) como muitos chegaram a 

pensar. O Povo (laós) não se reúne para decidir o que fazer, mas para ouvir a Deus e celebrar o 

que fez e faz252. 

Precisamente, por isso, a estrutura da Igreja é teocêntrica e teológica; esse é o fato que 

permite afirmar que ela é mediadora da fé. Pensa-se, comumente, que a diferença entre a 

Eclesiologia católica e a Eclesiologia protestante esteja na problemática da mediação; a 

mediação eclesial na fé não remete à Igreja, mas a Deus. “A mediação eclesial possui muito 

mais um caráter de serviço, ela é condução ao imediatismo de Deus. O imediatismo divino, por 

sua vez, é um imediatismo mediado”253. 

Cada cristã, cada cristão pode estar imediatamente diante de Deus, mas jamais sozinha, 

sozinho diante dele. A fé individual (ich-Glaube) é possibilitada, suportada e protegida pela fé 

do nós eclesial (wir-Glaube); é participação na fé da Igreja de todos os tempos (diacrônica) e 

lugares (sincrônica). Mediante a participação na sancta, as cristãs e os cristãos estão diante de 

Deus em comunidade (communio sanctorum). A ideia pode ser formulada concretamente, ou 

seja, todos os fiéis podem estar diante de Deus em comunhão com todos os membros da Igreja 

terrena (irdisch) e da Igreja celeste (himmlisch); ou abstratamente, ou seja, “a communio na 

 
250 KASPER, 2008b, p. 60. 
251 KASPER, 2008b, p. 60. 
252 KASPER, 2008b, p. 61-62. 
253 KASPER, 2008b, p. 62. Die kirchliche Vermittlung hat vielmehr dienenden Charakter, sie ist Hinführung zur 
Unmittelbarkeit zu Gott. Die Gottunmittelbarkeit ihrerseits ist eine vermittelte Unmittelbarkeit. 
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sancta (sanctorum no sentido neutro da palavra) fundamenta a communio dos sancti (sanctorum 

no sentido pessoal da palavra)”254. 

O autor conclui afirmando que estrutura teocêntrica e teológica da Igreja se reflete na 

estrutura doxológica de sua liturgia. Jamais a Igreja ora para si mesma; ela celebra e louva a 

Deus; somente a ele, a Igreja adora. Deve se deixar de lado, portanto, todo falso 

eclesiocentrismo e toda fixação na comunidade. É preciso reconhecer que a Igreja do Ocidente 

tem muito a aprender, nesse quesito, com a Igreja do Oriente. 

W. Kasper indica agora que a Igreja católica também possui uma estrutura 

cristocêntrica, ela é a Igreja de Jesus Cristo. O Deus celebrado, louvado e adorado pela Igreja é 

aquele que se revelou definitivamente em Jesus, aquele que, em Cristo, os fiéis podem chamar 

de Pai. Eclesiologia e Cristologia, portanto, andam de mãos dadas; a melhor expressão para 

essa realidade é Corpo de Cristo, expressão que só pode ser entendida em conexão com toda a 

história da salvação255. 

Em Jesus, todos fiéis se tornam descendentes de Abraão (Gl 3,16) e membros do Povo 

de Deus; em seu Espírito, pela fé e pelo Batismo, formam um só Corpo (Rm 12,4s; 1Cor 

12,12.27). Ainda que a noção de corpo estivesse presente no pensamento antigo, Paulo não a 

utiliza em um significado social e político, como nos escritos de Platão, tampouco em um 

significado organizacional; para ele corpo possui um significado sacramental, isto é, uma 

realidade pneumatológica mediada. A base da Eclesiologia do Corpo de Cristo em Paulo está 

na realidade eucarística: pela participação no único Corpo eucarístico de Cristo, a Igreja e os 

fiéis se tornam seu único Corpo eclesial (1Cor 10,17). 

No quarto Evangelho, o mesmo conteúdo é expresso em outras imagens: o templo (Jo 

2,19-21) e a videira (Jo 15,1-8). Tanto a imagem do corpo, apresentada no corpus paulinum, 

como as imagens usadas no Evangelho segundo João, conduzem à compreensão da Igreja como 

comunhão plenificada pelo Espírito de Cristo; ela vive de e em Cristo, é mantida e sustentada 

por ele, ele a nutre e vivifica, a Igreja participa plenamente de sua Paixão e Cruz, assim como 

de sua Ressurreição. É possível encontrar nos escritos dos Padres outras tantas imagens que 

expressam a unidade indissolúvel entre Cristo e a Igreja, como, por exemplo, a comparação 

entre a criação da primeira mulher, que nasce do lado de Adão, e a surgimento da Igreja, que 

brota do lado aberto de Jesus (In Io. 15, 8). 

 
254 KASPER, 2008b, p. 63. Die communio an den sancta (sanctorum im neutrischen Sinn des Wortes) begründet 
die communio der sancti (sanctorum im personalen Sinn des Wortes). 
255 KASPER, 2008b, p. 64. 
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Contudo, o significado eclesiológico e sacramental de Corpo de Cristo se perdeu no 

Ocidente; em meio das querelas eucarísticas, a presença real de Cristo na Eucaristia é remarcada 

e ela é seu corpo real256. Corpo se torna uma noção usada para a Igreja em um significado 

corporativo e institucional; ela é igualada à Cristandade medieval convertendo-se em uma mera 

realidade sociopolítica e religiosa. Por outro lado, o entendimento da Igreja como realidade 

espiritual é aprofundado: fala-se, agora, de um corpo místico em contraposição à estrutura 

hierárquica e canônica da Igreja. Não se deve esquecer de que a expressão Corpo místico era 

usada, até então, para designar a Eucaristia; precisamente pelas disputas do século XI, ocorre a 

inversão mencionada. 

Pio XII em uma de suas cartas encíclicas, que justamente recebeu o nome Mystici 

Corporis Christi (1943)257, recolheu as principais inquietações dos movimentos de renovação 

da primeira metade do século XX e revalidou a doutrina da Igreja como Corpo de Cristo. O 

Concílio Vaticano II, depois de estudos exegéticos e históricos e uma renovada compreensão 

sacramental, apresenta a imagem do Corpo de Cristo com toda sua riqueza (LG 07). Por isso, a 

Igreja está presente em todos os lugares onde a Eucaristia é celebrada; toda celebração 

eucarística envolve não só aquela comunidade que ali está reunida, mas toda a Igreja e todas as 

comunidades que também celebram a Eucaristia258. 

Porém, não se deve confundir a Igreja com Cristo. De acordo as cartas deuteropaulinas, 

a Igreja é o Corpo que está sob a única Cabeça que é Jesus Cristo (Ef 1,22; Cl 1,18); dele é o 

primado sobre toda a realidade (Cl 1,18). Na Igreja, portanto, a expressão “em Cristo” possui o 

mesmo significado que “sob Cristo”. Não há somente um solus Christus evangélico, também 

há um solus Christus católico que não deve ser entendido como oposição à Igreja; Jesus Cristo 

atua na Igreja e os fiéis, renascidos no Batismo, vivem em Cristo. O solus Christus católico se 

entende pela expressão totus Christus, caput et membra de Agostinho de Hipona (In Ps. 90, 

1)259. 

Essa profunda relação entre Cristo e a Igreja se repete de modo análogo na relação entre 

os ministros da Igreja e a comunidade dos fiéis. Se, por um lado, Jesus Cristo é a cabeça que 

tudo mantém unido e coeso (Ef 4,4s), por outro lado, também é próprio Senhor Ressuscitado 

que instituiu ministros que estão a serviço da unidade de toda a Igreja (Ef 4,7-12). São homens 

 
256 KASPER, 2008b, p. 65. 
257 PIO XII, Papa. Carta encíclica Mystici Corporis Christi. Roma: 1943. Disponível em: 
https://www.vatican.va/content/pius-xii/pt/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-
christi.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
258 KASPER, 2008b, p. 66. 
259 AGOSTINHO de Hipona. Comentários aos Salmos (Salmos 51-100). 1ª ed. São Paulo: Ed. Paulus, 1997 
(Coleção Patrística, 09/2). 
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tomados da comunidade, mas que perseveram em seu serviço graças à oração, ao 

encorajamento, à colaboração e até à crítica dessa comunidade260. Ao mesmo tempo, porém, 

eles se colocam diante da comunidade in persona Christi de quem recebem toda autoridade e 

poder para guiá-la (2Cor 5,20). 

Tanto no Novo Testamento, como nos escritos dos Padres da Igreja encontram-se 

diversos símbolos e imagens que expressam a relação entre Jesus Cristo e sua Igreja: a virgem 

esposa (Mc 2,19; 2Cor 11,2; Ap 12,1-6; 19,7; 22,17), resplandecente por sua beleza, mas 

sempre tentada a se prostituir e a se esquecer de seu esposo que constantemente a purifica para 

que se apresente diante de si “sem mancha nem ruga” (Ef 5,25); a lua que reflete a luz a Sol 

(Exam. IV, 32)261; a barca que navega por mares agitados rumo sua meta escatológica262. 

De fato, toda imagem usada para a Igreja é decisivamente marcada pela Escatologia, 

isto é, pelo seu encontro definitivo com seu Senhor; até esse encontro, a Igreja peregrina por 

este mundo trazendo em si as marcas da tribulação e da perseguição (De. Civ. XVIII, 51, 2). 

Por essa condição peregrina, a Igreja participa da condição servil de Jesus Cristo e é chamada 

sempre à humildade e à autocrítica, porque em suas estruturas terrenas o pecado também se faz 

presente. Seu caminho mais próprio, portanto, é o do arrependimento e da conversão; ela é a 

ecclesia semper purificanda (LG 08): 

 

Por isso, a Igreja deve se criticar constantemente diante da mensagem e da Pessoa de 
Jesus Cristo e deixar-se renovar pelo seu Espírito. [...] A Igreja é a Igreja santa, que 
se apresenta como celeste Jerusalém “de cima” (Gl 4,26; Ap 21,2), mas que ainda vive 
“no debaixo” da história e traz seu tesouro em vasos de barro (2Cor 4,7). Ela não é a 
Igreja dos puros, mas abraça em seu regaço também pecadores. [...] E, por isso, a 
Igreja está sob a cruz sempre necessitada do perdão263. 

 

Finalmente, W. Kasper dedica-se à estrutura pneumatocêntrica da Igreja católica. De 

fato, a profissão de fé na Igreja – credo (in) ecclesiam – está dentro do terceiro artigo do 

Credo264. Eclesiologia e Pneumatologia se implicam mutuamente; graças a isso, o estudo sobre 

a Igreja não se reduz a uma “Hierarquiologia”, tampouco a uma doutrina sobre a instituição. 

 
260 KASPER, 2008b, p. 67. 
261 AMBROGIO di Milano. Exameron. Milano: TEA Edizioni, 1995. 
262 KASPER, 2008b, p. 68. 
263 KASPER, 2008b, p. 69. Deshalb muss die Kirche immer wieder neu an der Botschaft und an der Person Jesu 
Christi kritisch Maß nehmen und sich von seinem Geist erneuern lassen. […] Die Kirche ist die heilige Kirche, 
die als himmlisches Jerusalem „von oben“ kommt (Gal 4,26; Offb 21,2), und sie lebt doch noch „im unten“ der 
Geschichte und trägt ihren Schatz in irdenen Gefäßen (2Kor 4,7). Sie ist keine Kirche der Reinen, sondern umfasst 
in ihren Schoß auch Sünder. […] Deshalb ist sie Kirche unter dem Kreuz, die stets neu auf Vergebung angewiesen 
ist. 
264 Para manter a sequência coerente do pensamento de W. Kasper, será apresentada brevemente a estrutura 
pneumatocêntrica da Igreja. Entretanto, uma exposição mais detalhada sobre a relação da Igreja com o Espírito 
Santo já foi realizada neste trabalho: vide Sacramento do Espírito Santo (2.4.1.2). 
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Contemplar a Igreja a partir do Espírito é assumir renovadamente a perspectiva universal da 

Eclesiologia, afinal o Espírito é aquele que vive e dá a vida (DH 150) e abre o horizonte da 

Igreja a todo anseio de vida265. 

A Escritura dá claro testemunho da relação da Igreja com o Espírito Santo: ela é sua 

obra sua (At 2,1-13). Paulo, ao usar as imagens da construção, da casa e do templo, afirma que 

a Igreja é no Espírito (1Cor 3,16; 2Cor 6,16; Ef 2,21); para ele a Igreja é comunidade 

(communio) do Espírito Santo (2Cor 13,13). Trata-se de uma reflexão que encontrou eco na 

Tradição, especialmente entre os Padres da Igreja: Irineu de Lyon insiste que onde está a Igreja 

também está o Espírito, onde está o Espírito, está a Igreja e toda graça (Adv. Haer. III, 24, 1); 

Agostinho de Hipona indica que ao amar a Igreja se possui o Espírito Santo (In Io. 32, 8) e que 

a voz do Espírito é a alma da Igreja (Sermo. 267, 4)266. 

São palavras e expressões que marcaram profundamente a Eclesiologia do final do 

século XIX, como é possível ler na carta encíclica Divinum illud munus de Leão XIII (1897)267, 

e da primeira metade do século XX, como está na carta encíclica Mystici Corporis Christi de 

Pio XII (1943). Todavia, é o Concílio Vaticano II que as assume decididamente: o Espírito 

Santo ergue, constrói, vivifica, faz crescer, ordena e conduz a Igreja (LG 07). Ele sustenta a 

Igreja de modo sensível, mediante a Palavra, os sacramentos e os ministérios por ele mesmo 

suscitados; tanto assim, que se pode falar de uma estrutura e um tecido eclesial268. 

Paulo é um bom exemplo de ministro que se dedicou ao ordenamento da exuberância 

cheia de entusiasmo da comunidade de Corinto (1Cor 12;14). A mesma dedicação pode ser 

comprovada em escritos dos Padres da Igreja, como por exemplo na Carta aos Efésios e aos 

Magnésios de Inácio de Antioquia, nas quais o autor insiste que a comunidade deve manter sua 

unidade e estrutura em torno a seu bispo (Ad Eph. 2, 2; Ad Magn. 6, 2). O Espírito suscita a 

diversidade de carismas que deve ser, porém, estruturada pela instituição; a instituição, no 

entanto, também é obra do Espírito (De Spir. Sancto IX, 19d; XVI, 31b; XVI, 34a)269. Essas 

afirmações permitem concluir que jamais houve uma Igreja puramente carismática ou 

espiritual. Inclusive, teólogos protestantes remarcam que a Igreja corresponde à forma 

existencial terrena e histórica (irdisch-geschichtliche Existenzform) do Espírito270. 

 
265 KASPER, 2008b, p. 70. 
266 AUGUSTINE of Hippo. Sermons. The works of Saint Augustine. New York: New City Press, 1993. 
267 LEÃO XIII. Carta encíclica Divinum illud Munus. Roma: 1897. Disponível em: 
https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_09051897_divinum-illud-
munus.html. Acesso em: 16 mar. 2020. 
268 KASPER, 2008b, p. 72. 
269 BASILE de Césarée. Traité du Saint-Esprit. Paris: Éd. Du Cerf, 1946. (Sources Chrétiennes, 17). 
270 BARTH, K. Kirchliche Dogmatik. 4. Band. Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 1993, p. 718s. 
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Exatamente neste ponto, verifica-se a estrutura de communio da Igreja: todos os 

membros da Igreja participam de um único Espírito, que inspira a diversidade de carismas e 

institui os ofícios (1Cor, 12,4; Rm 4,12). Ofícios e carismas não estão contrapostos na Igreja, 

pelo contrário, pela participação no mesmo Espírito se orientam a diversos serviços, mas todos 

eles em função do único Corpo de Cristo que é a Igreja (Ef 4,11-13). Por serem sustentados 

pelo Espírito de amor, os membros da Igreja portadores dos carismas e dos ofícios eclesiais, 

podem se complementar, corrigir e cooperar uns com os outros271. 

A expressão “onde se acha o Espírito do Senhor aí está a liberdade” (2Cor 3,17) nunca 

pode ser entendida em uma perspectiva emancipatória e individualista. A liberdade concedida 

pelo Espírito só se compreende dentro de um horizonte eclesial e social: ser livre de si mesmo 

para os demais. A liberdade não pode ser um pretexto para que a servidão do pecado volte (Gl 

5,13). Entretanto, não se deve pensar que o Espírito, que sustenta a Igreja, fique preso ao 

formalismo e à burocracia; o Evangelho de Jesus Cristo não está escrito sobre tábuas mortas de 

pedra, mas no coração vivo de mulheres e homens pela ação do Espírito (2Cor 3,3). Tomás de 

Aquino afirma que a lex evangelica não é uma lei exterior, mas uma lei interior, ou seja, “gratia 

Spiritus Sancti, quae datur per fidem Christi” (ST I/II q. 106, a. 1). É o Espírito que mantém a 

Boa-notícia em sua novidade e seu frescor e abre para a Igreja novos caminhos em tempos de 

crise272. 

Para evitar ambos os extremos – o individualismo e o formalismo –, Paulo estabelece 

critérios claros para o discernimento dos espíritos: o Espírito não é mero espírito do tempo e do 

mundo, jamais pode ser visto à parte da economia salvífica de Cristo; é o Espírito de Cristo, o 

Espírito do Senhor e Filho (Rm 8,9; 1Cor 12,3). Mais importante que carismas extraordinários, 

como o dom de línguas ou os milagres, é o amor (1Cor 13). Carisma não significa, portanto, 

um dom especial do Espírito, mas simplesmente um dom (Rm 5,15). Finalmente, Paulo aponta 

que os frutos do Espírito Santo são “amor, alegre, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 

fidelidade, mansidão, autodomínio” (Gl 5,22-23a). 

A estrutura carismática da Igreja implica que ela chama todas e todos à salvação e à 

santidade (LG 39-42). Nesse sentido, se vê que a liberdade cristã também se manifesta nas 

diversas formas da vida religiosa, que ao longo da história despertaram e renovaram as 

estruturas eclesiásticas. Merecem destaque a reforma da vida monástica levada a cabo por 

 
271 KASPER, 2008b, p. 73. 
272 KASPER, 2008b, p. 74. 
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Bernardo de Claraval e da vida religiosa, por Francisco de Assis, na Idade Média, assim como 

a renovação bíblica, litúrgica e ecumênica que precedeu o Vaticano II273: 

 

Tanto o anúncio do Evangelho, como a celebração dos sacramentos acontecem no 
Espírito Santo. Seu significado para os sacramentos foi enfatizado sobretudo no 
resgate da epiclese, isto é, a imploração e a invocação do Espírito Santo na celebração 
da Eucaristia e dos demais sacramentos. A Igreja toda tem, em última instância, uma 
estrutura epiclética. Sua autoridade não está em ter à disposição a Palavra de Deus e 
a graça, ela deve ouvir sempre de novo o que o Espírito diz nas comunidades (Ap 
2,7.11.17.29 entre outros). Na celebração dos sacramentos, ela só tem a autoridade de 
implorar o Espírito Santo. A Igreja vive do constante chamado orante: Veni, Sancte 
Spiritus! 274 

 

Reconsiderar a Igreja a partir da Pneumatologia foi um grande passo dado pelo Concílio 

Vaticano II, que permitiu o florescimento de diversas experiências carismáticas cuja finalidade 

é o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura (Mc 16,15). 

 

2.4.2.3 Estruturas concretas de uma Eclesiologia de communio 

 

W. Kasper insiste que a Eclesiologia de communio não pode permanecer como uma 

teoria abstrata; é preciso que alcance toda a vida eclesial, em seus mais diversos níveis. Para 

tal, o resultado do Vaticano II é decisivo: em primeiro lugar, retomando a Tradição bíblica o 

Concílio apresenta a Igreja como Povo peregrino de Deus (LG 09-17). A Igreja é a casa de 

Deus construída sobre a Pedra angular, outrora fora rejeitada pelos construtores, mas sobre a 

qual as demais pedras se sustentam (1Pd 2,4-10); são pedras vivas, são as batizadas e os 

batizados que participam unidos do único sacerdócio real de Jesus Cristo275. 

Todas e todos, que pelo Batismo e pela Crisma constituem o Povo eleito de Deus, 

participação do tríplice múnus de Jesus: profeta, sacerdote e rei (LG 32-27). A Eclesiologia do 

Povo de Deus redefiniu a relação entre as leigas e os leigos e a hierarquia; não que a distinção 

entre leigas e leigos e dirigentes das comunidades tenha sido esquecida, mas não está em 

primeiro plano. A vida das comunidades e das dioceses foi decisivamente transformada por 

essa concepção conciliar; a consciência da dignidade e da missão própria de leigas e leigos, 

 
273 KASPER, 2008b, p. 75. 
274 KASPER, 2008b, p. 77. Sowohl die Verkündigung des Evangeliums wie die Feier der Sakramente geschehen 
im Heiligen Geist. Die Bedeutung des Heiligen Geistes für die Sakramente wurde vor allem durch die Neubelebung 
der Epiklese, d. h. die An- und Herabrufung des Heiligen Geistes bei der Feier der Eucharistie und der anderen 
Sakramente herausgestellt. Die Kirche insgesamt hat letztlich eine epikletische Struktur. Ihre Vollmacht ist kein 
selbstherrliches Verfügen über das Wort Gottes und die Gnade, sie muss vielmehr immer wieder hören, was der 
Geist in den Gemeinden sagt (Offb 2,7.11.17.29 u. a.). Bei der Feier der Sakramente kann sie nur vollmächtig um 
das Kommen des Heiligen Geistes bitten. Die Kirche lebt aus dem beständigen Gebetsruf: Veni, Sancte Spiritus! 
275 KASPER, 2008b, p. 80-81. 
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assim como de sua responsabilidade pela Igreja, foram fortalecidas e um novo relacionamento 

entre elas e eles e os ministros ordenados surgiu. 

Entretanto, não se pode confundir laós tou theou com dêmos; não se pode confundir a 

noção teológica de Povo com a moderna concepção sociopolítica de povo. O sacerdócio comum 

de todos os fiéis, cuja magna charta se encontra na já citada Primeira Carta de Pedro, conduz a 

uma compreensão de Povo dentro da Nova Aliança selada por Jesus (Lc 22,20). Na última ceia, 

Jesus antecipou sua morte na cruz e sua grande oferta não era de algo, mas de si mesmo; ele se 

ofereceu ao Pai e aos demais. Sua vida se entende, portanto, como um “ser-para-Deus” e “ser-

para-os-outros” 276. 

Na mesma ocasião, Jesus instituiu ministros que falam e atuam em seu nome (2Cor 

5,20). Dele brota seu chamado e sua autoridade (exousía); por ele, devem anunciar e ensinar, 

celebrar os sacramentos e estar disponíveis para o cuidado pastoral da comunidade. Falar e atuar 

em nome de Jesus significa falar e atuar de acordo com ele, que não “veio para ser servido, mas 

para servir e dar sua vida em resgate por muitos” (Mc 10,45). Por tudo isso, os ministérios 

instituídos por Jesus só são compreendidos como seguimento dele e serviço a todo o Povo de 

Deus e à sua missão. 

A mesma reflexão também deve ser entendida para as leigas e os leigos: elas e eles não 

são meros braços do clero e tampouco podem ser definidos como não-clero. Elas e eles são 

cristãs e cristãos, que vivem no meio do mundo e realizam sua vocação batismal no matrimônio 

e na família, no mundo do trabalho, na cultura e na política277. Toda a Igreja é chamada a ser 

fermento no mundo, mas as leigas e os leigos possuem um papel especial nessa missão, como 

remarca o Concílio Vaticano II (LG 31). Isso também se pode dizer da missão de santificar o 

mundo, que pertence à toda a Igreja, mas que é realizada, em primeiro lugar, pelos ministros 

ordenados; leigas e leigos, porém, também devem santificar o Povo de Deus e o mundo na 

liturgia, na catequese, no estudo teológico, no serviço e pela participação ativa na edificação 

das comunidades (LG 31; 33; 37; AA 01; 17278). 

Sem essa nova compreensão da vocação das leigas e dos leigos, a Igreja não se faria 

presente em diversas realidades do mundo contemporâneo. A separação, na qual tanto se 

insistiu ao longo do segundo milênio cristão, da missão no meio do mundo e da missão de 

santificar tornou-se obsoleta. Todas as batizadas e todos os batizados recebem o dom do 

 
276 KASPER, 2008b, p. 82. 
277 KASPER, 2008b, p. 83. 
278 CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Apostolicam Actuositatem sobre o apostolado dos leigos. Roma: 1965. 
Disponível em: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_po.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
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Espírito Santo e são por ele instruídos para se unirem em um único sentido da fé (sensus 

fidelium). 

Batizadas e batizados são responsáveis pela Igreja, como já se mencionou 

anteriormente, e sua missão. Ainda que os serviços que cada uma e cada um possam realizar 

sejam distintos, estão ordenados à unidade da própria Igreja o que traz como consequência o 

desenvolvimento de um participativo e comunicativo estilo de vida e condução da comunidade 

eclesial279. Todos os fiéis são sujeitos da missão salvífica da Igreja, não somente seus objetos. 

Cipriano de Cartago soube expressar muito bem essa realidade quando afirmou que não gostaria 

de fazer nada sem o conselho de seus presbíteros e o consentimento do povo (Ep. XIV, 1.4)280. 

Nos dias de hoje, a corresponsabilidade de todas e todos pela Igreja e sua missão implica 

uma mudança na valorização sobretudo das mulheres no âmbito eclesial: é preciso reconhecer 

seu espaço, ouvi-las e criar possibilidades de cooperação (AA 09). “Não se trata em primeiro 

lugar de uma questão de igualdade, mas uma exigência que surge da natureza da Igreja como 

communio”281. Não é um mero acaso que teologicamente a Igreja seja descrita, em várias 

passagens do Novo Testamento, como mulher e virgem. Assim como é impensável muitos 

serviços nas comunidades, como a catequese, o cuidado das famílias e dos enfermos, sem a 

presença das mulheres; sua presença nos organismos de condução da Igreja teria que ser mais 

cada vez mais assegurada282. 

Também pertence ao estilo participativo da Igreja contemplar os jovens não só como 

objeto, mas sujeitos ativos da Evangelização. As jovens e os jovens se mostram especialmente 

receptivos ao que, de fato, acontece na sociedade e no mundo, assim como ao que está por 

vir283. Pode ser que muitos tenham medo e receio dessa Igreja Povo de Deus que é multifacética 

e prefiram olhar para tempos passados, nos quais tudo era certo e definido; todavia, empreender 

esse caminho de retorno não é possível teológica e socialmente. Aquelas e aqueles que já 

vivenciaram uma comunidade rica em atividades e serviços e a corresponsabilidade de todas e 

todos pela Igreja afirmarão que a apresentação da Igreja como Povo de Deus significa um 

grande enriquecimento para a Eclesiologia. 

 
279 KASPER, 2008b, p. 84. 
280 CYPRIEN de Carthage. Correspondance I. 2ª Éd. Paris: Soc. D’Éd. “Les Belles Lettres”, 1962 (Collection des 
Universités de France). 
281 KASPER, 2008b, p. 84. Das ist nicht in erster Linie eine Frage der Gleichberechtigung, sondern eine Forderung, 
die sich aus dem Wesen der Kirche als communio ergibt. 
282 W. Kasper destaca a necessidade de assegurar espaço para as mulheres nos organismos de condução da Igreja, 
sem desconhecer, porém, a proibição da ordenação sacerdotal de mulheres na Igreja Católica (KASPER, 2008b, 
p. 85). Este trabalho não entrará em detalhes nessa problemática porque foge de seus objetivos. Contudo, o tema, 
mesmo que tenha sido definido pelo Magistério (Ordenatio sacerdotalis 04), não deixa de suscitar debates e 
questionamentos. 
283 KASPER, 2008b, p. 85. 
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Por outro lado, na apresentação das estruturas concretas da Eclesiologia de communio, 

W. Kasper ressalta ainda algumas nas quais precisamente a communio se torna visível. Em 

primeiro lugar, destaca o que já fora mencionado, a organização social das comunidades 

eclesiais, desde o Concílio Vaticano II, têm passado por mudanças radicais. Não se deve 

esquecer, porém, que muitas dessas mudanças, como as iniciativas pastorais de leigas e leigos 

e a reestruturação das paróquias, principalmente no continente europeu com as federações de 

paróquias (Pfarrverbände), encontram seus limites; possível razão para essa situação seja a 

própria limitação da realização histórica das paróquias, ainda muito presas à territorialidade. 

Uma Igreja entendida como communio é espaço aberto para todas e todos, sobretudo 

espaço fraterno no qual “as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias” (GS 01) de 

quem quer que ali chegue são acolhidas. Nesse sentido, a diminuição dramática do número de 

católicas e católicos praticantes, assim como o esvaziamento dos templos, pode se apresentar 

como grande dificuldade. Porém, nos momentos em que a Igreja se torna uma minoria, a 

criatividade ressurge com toda a sua força; para tal, há uma condição: nenhuma experiência de 

Igreja pode ser construída somente sobre o indivíduo. A Igreja, a communio é essencialmente 

comunitária; sem o “nós” da comunidade não há Igreja. As experiências das “igrejas-casas” 

tantas vezes relatadas no Novo Testamento (At 2,46; 10,2; 21,8) apresentam-se como 

alternativas reais para o estímulo da vida comunitária; as comunidades eclesiais de base, na 

América Latina, e as little communities, no continente africano, são exemplos pré-claros de 

experiências comunitárias ricas para a Igreja284. 

Em segundo lugar, está a pergunta pelo exercício da autoridade dentro de uma Igreja 

que se entende como communio. Vale ressaltar que a communio deve modelar e configurar a 

instituição; não basta com o cultivo da vida interior dos fiéis porque o Povo de Deus vive 

sustentado, precisamente, por uma estrutura. A palavra sýnodos, em sua concepção primária, 

expressa o caminho que a Igreja communio quer empreender: reunião e caminho comunitário. 

A estrutura sinodal da Igreja não é só um problema exterior ou uma pergunta sobre a sua 

organização; trata-se da participação comum de todos os bispos no único ministério episcopal 

e o exercício de sua colegialidade, assim como a participação de todas as batizadas e todos os 

batizados no único Espírito Santo e na missão comum de toda a Igreja285. 

 
284 KASPER, 2008b, p. 85-89. 
285 KASPER, 2008b, p. 89-90. 
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Ainda que o Concílio Vaticano II tenha fundamentado a renovação sinodal da Igreja na 

colegialidade episcopal (LG 22-23) e recomendado a criação do Sínodo dos bispos (CD 05)286, 

há muito a ser avançado para que a Igreja segue a ser verdadeiramente sinodal287. Os conselhos 

de presbíteros e pastorais e as conferências episcopais não podem substituir estruturas sinodais, 

como a prática dos sínodos particulares realizados nos primeiros séculos cristãos nos quais 

leigas e leigos também participavam ativamente. Por outro lado, no nível universal, a 

colegialidade episcopal deve ser fortalecida afetiva e efetivamente, e o modo de trabalho do 

sínodo permanente dos bispos, desenvolvido. 

Ao contrário do que muitos pensam, promover a estrutura sinodal da Igreja não 

representa nenhum risco para o ministério petrino do Papa. De fato, esse ministério é um dom 

dado pelo Senhor à Igreja: é centro e fundamento visível da unidade e da liberdade e 

independência da Igreja, ao mesmo tempo que a colegialidade não o enfraquece, pelo contrário, 

fortalece-o, porque o portador desse ministério também é a cabeça do colégio episcopal288. A 

compreensão do exercício do ministério petrino em relação direta com a colegialidade 

episcopal, além de fortalecer a unidade da Igreja Católica, é um dom para o diálogo com as 

demais Igrejas e comunidades eclesiais. 

Em terceiro lugar, a estrutura sinodal da Igreja communio remete à pergunta sobre a 

relação entre a Igreja universal e as Igrejas particulares. Não se trata de uma pergunta recente 

na história da Eclesiologia que se viu obrigada a superar a crise do Conciliarismo medieval e 

as crises modernas do Galicanismo e do Episcopalismo. A definição do primado pontifício no 

Concílio Vaticano I (DH 3059-3064) foi um passo importante para estabelecer a autoridade do 

Papa no âmbito eclesial universal; porém, a relação entre essa autoridade e a dos bispos em suas 

Igrejas particulares só foi solucionada no Concílio Vaticano II. Para tal, foram recuperadas 

noções eclesiológicas da Tradição oriental (LG 13; 23) que ressaltam a importância das Igrejas 

locais289. 

 
286 CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Christus Dominus sobre o Múnus Pastoral dos Bispos. Roma: 1965. 
Disponível em: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decree_19651028_christus-dominus_po.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
287 Novos intentos, levados adiante por Francisco, apontam para a superação dessa situação. É clara a intenção do 
Romano Pontífice de orientar a Igreja à vivência profunda da sinodalidade em toda extensão, como é possível ler 
no número 96 da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Querida Amazônia e a contemplar no Documento Preparatório 
da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos prevista para outubro de 2023 cujo tema será “Por uma 
Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”. Disponível em: 
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/07/0540/01156.html#PORTOGHESE
OK. Acesso em: 16 mar. 2022. 
288 KASPER, 2008b, p. 90. 
289 É conhecida a discussão pós-conciliar entre W. Kasper e Joseph Ratzinger sobre a relação entre a Igreja 
universal e as Igrejas particulares. A discussão nasceu de preocupações pastorais e pretendia restabelecer o 
equilíbrio da relação. Contudo, houve muitos mal-entendidos aos quais não se dará a devida atenção neste trabalho, 
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Não obstante, para uma aproximação teológica mais precisa ao tema, deve-se perguntar 

pela relação entre a Igreja e as muitas Igrejas290. No Novo Testamento, a palavra ekklesía é 

usada para designar a comunidade em sua unicidade (Mt 16,18; 1Cor 10,32; Ef 1,22; 5,23; Cl 

1,18) e em sua multiplicidade (At 16,5; Rm 16,4; 1Cor 11,16; Gl 1,2.22). De acordo com esse 

uso, compreende-se que a Igreja se atualiza nas Igrejas locais; sob essa compreensão está uma 

Eclesiologia a partir da Eucaristia, que sustenta que em cada celebração eucarística nas Igrejas 

locais toda a Igreja está presente (LG 26). 

Isso traz como consequência a realidade que as comunidades locais não estão referidas 

somente à Igreja universal, mas a todas as demais Igrejas locais. Estabelece-se, portanto, uma 

relação entre as Igrejas particulares para que juntas promovam a paz, cultivem a fraternidade e 

hospitalidade. Cipriano de Cartago, ao insistir na indivisibilidade do episcopado, destaca a 

unidade da Igreja (De Eccl. Unit. 4). A Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja 

do Concílio Vaticano II formula que a Igreja existe “em e a partir” das várias Igrejas e as várias 

Igrejas existem “em e a partir” da Igreja (LG 26); em cada Igreja local está a Igreja totalmente, 

mas não toda a Igreja291. Paulo VI, na Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, aponta que 

foi o próprio Jesus que quis sua Igreja “universal, sem limites nem fronteiras, a não ser 

infelizmente, as do coração e do espírito do homem pecador” (EN 61), todavia, essa Igreja “se 

tornaria uma abstração se ela não tomasse corpo e vida precisamente através das Igrejas 

particulares” (EN 62); ao mesmo tempo, deixa claro que a Igreja universal não pode ser 

concebida como mera somatória das Igrejas particulares. 

Pensada em uma perspectiva especulativa, a relação entre a Igreja universal e as Igrejas 

locais ou particulares aponta para a discussão aristotélica entre unidade e pluralidade. Nesse 

sentido, a unidade da Igreja é lógica e ontologicamente anterior à sua pluralidade; contudo, sua 

unidade só pode ser concebida mediante as realizações históricas de sua pluralidade. A primeira 

consequência dessa reflexão é não idolatria da Igreja, porque sua unidade terrena sempre estará 

em relação direta com as limitações de sua diversidade histórica. A segunda consequência é a 

exigência de sempre reencontrar equilíbrio entre Igreja universal e Igrejas locais ou particulares 

evitando toda forma de centralismo ou segregacionismo292. 

J. A. Möhler formulou: 

 

porque não é seu foco. A intenção de W. Kasper não era destacar a prioridade das Igrejas particulares sobre a 
Igreja universal, como muitos intuíram, mas resgatar, como H. De Lubac, “a simultaneidade e a interpenetração” 
(die Simultanität und welchselseitigen Durchdringung) da Igreja universal e das Igrejas particulares (KASPER, 
2008b, p. 93). 
290 KASPER, 2008b, p. 93. 
291 KASPER, 2008b, p. 94. 
292 KASPER, 2008b, p. 95. 
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Dois extremos são possíveis na vida da Igreja, e ambos são chamados de egoísmo; 
eles são: cada um quer ser tudo ou quando um só quer ser tudo; no último caso, o 
vínculo da unidade torna-se tão apertado e o amor tão quente que não se pode evitar 
o sufocamento; no primeiro, tudo se desfaz e se torna tão frio que se congela; um 
egoísmo produz o outro; mas nem cada um nem um só têm que querer ser tudo; tudo 
só pode ser todos, e a unidade de todos uma só totalidade. Essa é a ideia da Igreja 
Católica.293 

 

2.4.3 A Igreja como sacramento do amor e da misericórdia 

 

Em 2013, W. Kasper se dedicou ao tema da misericórdia e publicou pela Herder Verlag 

o livro Barmherzigkeit – Grundbregriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens294. 

Em um dos capítulos da obra, o autor dedica-se à relação entre Igreja e misericórdia: a Igreja é 

sacramento do amor e da misericórdia divina. Por se tratar do foco principal desta pesquisa, 

uma apresentação mais detalhada sobre a temática será feita no próximo capítulo. Entretanto, 

dedicar-se-á poucas páginas no final deste capítulo como introdução ao que será exposto mais 

adiante. 

A expressão Igreja como Sacramento do amor e da misericórdia não brota sem mais: 

como já foi extensamente apresentada, a reflexão eclesiológica de W. Kasper é ampla e está 

presente nas diversas etapas do amadurecimento de seu pensamento. Como ele mesmo 

menciona, o giro eclesiológico do Concílio Vaticano II é decisivo para seu acesso intelectual à 

Igreja. Portanto, não se pode pensar a Eclesiologia do autor sem mencionar a noção sacramento 

a partir de sua compreensão bíblica e patrística e a noção communio, que tem suas raízes na 

Teologia do Povo de Deus do Antigo Testamento e na koinonía neotestamentária. 

Logo, para a formulação sacramento do amor e da misericórdia, W. Kasper recolherá 

e aprofundará sua reflexão eclesiológica anterior. Como ponto de partida, é preciso ressaltar 

que a Igreja tem a consistência de seu ser e de sua missão pela participação no mistério divino 

revelado em Jesus Cristo. É, portanto, pela participação no Espírito do próprio Jesus que a Igreja 

se mantém na história. 

O mandamento da misericórdia (Lc 6,36) não vale somente para cada cristã e cada 

cristão, é um mandamento que vale para toda a Igreja e cujo fundamento está no fato de que ela 

 
293 MÖHLER, 1960, § 70. Zwei Extreme im kirchlichen Leben sind aber möglich, und beide heißen Egoismus; sie 
sind: wenn jeder oder wenn einer alles sein will; im letzten Fall wird das Band der Einheit so eng und die Liebe 
so warm, dass man sich des Erstickens nicht erwehren kann; im ersteren fällt alles so auseinander, und es wird so 
kalt, dass man erfriert; der eine Egoismus erzeugt den anderen; es muss aber weder einer noch jeder alles sein 
wollen; alles können nur alle sein und die Einheit aller nur ein Ganzes. Das ist die Idee der katholischen Kirche. 
294 Embora esta citação se refira à primeira edição em alemão do livro, ao longo do trabalho as demais citações 
correspondem à segunda edição em português. 
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é o Corpo de Cristo. Essa compreensão conduz à conclusão de que a Igreja não é simplesmente 

uma agência que realiza obras de misericórdia, mas, por ser em Cristo, ela é sacramento 

permanente e eficaz de sua presença no mundo295. Mediante a Palavra e os sacramentos, 

sobretudo mediante sua vida a Igreja está chamada a tornar realidade na vida de mulheres e 

homens o Evangelho da misericórdia, que não é outro senão o próprio Jesus Cristo. 

Entretanto, a Igreja não pode se considerar privilegiada por essa vocação sua; ela mesma 

é objeto da misericórdia divina. Em primeiro lugar, porque ela foi resgatada por Jesus; em 

segundo lugar, porque em seu seio abriga pecadoras e pecadores e, por conseguinte, é 

constantemente purificada para que se apresente a seu Senhor “sem mancha nem ruga, ou coisa 

semelhante, mas santa e irrepreensível” (Ef 5,26). Trata-se de um chamado à humildade para a 

Igreja, que sempre deve se perguntar com autocrítica se está sendo o que está chamada a ser, e 

para seus membros, que também devem contemplá-la, em seus erros e seus defeitos, com 

misericórdia. 

Juntamente com a perspectiva acima, não se pode deixar de lado a íntima relação entre 

amor e misericórdia e a unidade da Igreja, tema caro para o autor alemão296. Ele faz referência 

à leitura que Agostinho de Hipona fez de hino da caridade (1Cor 13). Para o Padre latino, não 

se pode entender o amor somente em uma perspectiva individual, como ação de cada cristã e 

cada cristão; o amor é entendido, em primeiro lugar, na perspectiva eclesial, isto é, como 

unidade da Igreja no amor. 

Entende-se, portanto, que todas as obras de amor – inclusive, o martírio – sem o vínculo 

de amor da comunidade eclesial não são nada, são como ramos separados da videira (In Io. 

13,15-17). Sem o amor, logo, fora da comunidade eclesial, tudo é pura vaidade para Agostinho 

(De Bapt. I, 8.10)297. O amor e a misericórdia não são uma empresa individual de cada cristã e 

cada cristão, tampouco mais uma ação social ao lado de outras tantas; o amor e a misericórdia 

possuem uma clara dimensão eclesial, pertencem essencialmente à comunidade eclesial, à fé e 

à unidade vividas nela. 

Não se deve compreender, porém, as afirmações do autor latino como uma 

exclusividade institucional; foram escritas no contexto da crise donatista. Por outro lado, ele 

mesmo insiste que estar exteriormente vinculado à Igreja não é suficiente; muitas e muitos 

vivem assim somente por aparências. É preciso pertencer à Igreja a partir do coração (De Bapt. 

IV, 28.39); por isso, há quem esteja desvinculado exteriormente da Igreja, mas são movidos 

 
295 KASPER, 2015, p. 193. 
296 KASPER, 2015, p. 194. 
297 AGOSTINHO de Hipona. Tratado sobre o Batismo. São Paulo: Paulus, 2019. (Coleção Patrística, 42). 
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pelo mesmo Espírito que a move, o Espírito do amor. Essa ideia também está presente nos 

textos do Concílio Vaticano II que, mesmo afirmando que a Igreja Católica possui a plenitude 

dos meios salvíficos, reconhece a presença de dons espirituais fora de seus limites visíveis (LG 

15). 

Fora da Igreja também se vive o amor e a misericórdia; por isso, a vida de cristãs e 

cristãs não-católicos, como a vida de não-cristãs e não-cristãos, pode converter-se em exemplo 

e incentivo para que as católicas e os católicos se empenhem pela unidade eclesial e pela vida 

de amor no seio de sua Igreja298. Para a vida da Igreja e sua missão no mundo, o amor e a 

misericórdia são fundamentais; de fato, uma das grandes críticas feita à comunidade eclesial é 

anunciar aquilo que ela não vive. Infelizmente, não são poucos os exemplos de mulheres e 

homens que apontam para uma Igreja severa e pouco misericordiosa, mesmo que as palavras 

dela estejam carregadas de bondade e benevolência. 

Possivelmente, como consequência dessa realidade tanto a segunda metade do século 

XX, como a primeira metade do século XXI tenham sido marcadas por um constante chamado 

à misericórdia. João XXIII, no discurso de abertura do Concílio, afirmou: “A Igreja sempre se 

opôs a estes erros; muitas vezes até os condenou com a maior severidade. Agora, porém, a 

esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia que o da severidade.”299. João 

Paulo II publicou em 1980, a carta encíclica Dives in Misericordia; ele dedica um capítulo todo 

à misericórdia de Deus na missão da Igreja; ele remarca que é tarefa da Igreja dar testemunho 

da compaixão divina (DM VII). Por fim, Francisco não só publicou um texto pontifício sobre a 

misericórdia, a bula Misericordiae Vultus em 2015, mas proclamou todo um ano dedicado à 

misericórdia e tem insistido nela, uma e outra vez, ao longo de seu Pontificado. 

Não obstante, para ser sacramento do amor e da misericórdia, a Igreja deve assumir 

formas estruturais – e históricas – concretas. A primeira dessas formas é anunciar, sempre, a 

misericórdia divina; a segunda, oferecer sacramentalmente compaixão a todas as mulheres e 

todos os homens, principalmente no Sacramento da Penitência; a terceira, possibilitar que a 

misericórdia se expresse em toda a sua vida, inclusive no Direito Canônico. Como esta 

apresentação é breve, uma vez que será tema do capítulo seguinte deste trabalho, o significado 

concreto de cada uma dessas formas estruturais e históricas que a misericórdia assume na vida 

eclesial será explorado mais adiante. 

 

2.5 Conclusão 

 
298 KASPER, 2015, p. 195. 
299 JOÃO XXIII, 1962. 
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Ao contrário de J. Sobrino, W. Kasper possui uma reflexão eclesiológica sistematizada, 

como foi possível comprovar pela exposição anterior. O ponto de partida para o estudo da 

Eclesiologia do autor alemão foi sua ampla pesquisa sobre a Tradição. Em seu trabalho 

apresentado em 1961, como tese doutoral, W. Kasper se propôs aprofundar no que autores da 

escola romana, sobretudo C. Passaglia e C. Schrader, compreendiam por Tradição: o 

testemunho de testemunhas (Zeugnis der Zeugen). 

Por mais que tenham se posicionado em diversas ocasiões em lados opostos da reflexão 

teológica, nota-se clara coincidência de pensamento entre os teólogos romanos e os teólogos de 

Tübingen, especialmente J. A. Möhler. Não é, portanto, um equívoco pensar que já no século 

XIX a compreensão da Tradição passava por profundas transformações que culminaram no 

Concílio Vaticano II, principalmente na Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a 

Revelação. O elemento pneumatológico da Tradição ganha cada vez mais espaço na Teologia 

centro-europeia, assim como o elemento eclesiológico: é impensável a Tradição sem a Igreja e 

vice-versa. 

Esse foi o motivo principal para recorrer à tese doutoral de W. Kasper para apresentar 

seu pensamento teológico, em geral, e eclesiológico, em particular. Não se pode deixar de 

mencionar o que também foi exposto de seu método teológico, especialmente sua compreensão 

do método próprio da Teologia dogmática: unidade (Einheit) do método e multiplicidade 

(Vielheit) de temas e abordagens. 

Evidentemente, o autor não encerrou sua reflexão sobre o método teológico quando 

publicou o breve trabalho Die Methoden der Dogmatik, Einheit und Vielheit, em 1967; 

entretanto, pôde se dedicar mais amplamente ao tema na ocasião. Merece destaque o fato de 

que o encerramento do Concílio Vaticano II tinha acontecido há pouquíssimos anos, e a 

influência da Teologia conciliar marcou profundamente a apresentação sobre o método feita 

por W. Kasper; tanto que o equilíbrio entre unidade e multiplicidade é alcançado pela 

pastoralidade. 

Não se pode fazer Teologia sem Pastoral, o que faz com que o Dogma não seja 

confundido com ensinamento oficial da Igreja, mas esteja em diálogo constante com o mundo. 

Não se deve confundir a eclesialidade da Teologia com um pensamento fechado em um gueto, 

como aconteceu com a Teologia pós-tridentina. Uma Teologia eclesial é uma Teologia 

mundana, aberta e dinâmica, um pensamento verdadeiramente católico. 

Por outro lado, W. Kasper insiste no desafio da elaboração de uma Teologia concreta e 

histórica; as perguntas que o devir histórico apresenta às teólogas e aos teólogos ressaltam o 
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aspecto missionário da Teologia. Em seu livro Der Gott Jesu Christi, o autor destaca a urgência 

de uma Teologia teológica300; não se deve pensar, porém, que a acolhida da linguagem e da 

compreensão que o ser humano tem de si mesmo e do mundo em um dado momento histórico 

façam com que a Teologia seja menos teológica. Pelo contrário, uma Teologia concreta e 

histórica consegue ir além da apologética e se torna verdadeiro diálogo com o mundo. 

Tal diálogo não brota do indivíduo, mas da comunidade de fé da qual todas as fiéis e 

todos os fiéis fazem parte; logo, estar na Igreja também é decisivo para desenvolvimento da 

Teologia. Não se trata, em primeiro lugar, da instituição eclesiástica, mas da communio fidelium 

que é a própria Igreja. É possível compreender, portanto, o porquê da apresentação do método 

teológico do autor alemão antes de entrar em seu pensamento eclesiológico como tal: não é 

possível fazer Teologia sem Igreja, mas tampouco se entende a Igreja sem a Teologia porque o 

interior daquela é a consciência da fé (Glaubensbewusstsein), que está em busca constante de 

intelecção (fides quaerens intellectus). 

Após uma ampla apresentação dos elementos acima, o capítulo esteve focado na 

Eclesiologia de W. Kasper propriamente tal. A primeira categoria eclesiológica de W. Kasper 

apresentada é sacramento universal da salvação; vale mencionar novamente o fato de que o 

autor destaca, como a Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja do Concílio 

Vaticano II, as fontes bíblicas e patrísticas da palavra mysterium e de sua tradução latina 

sacramentum: a Igreja, em Cristo, é mysterium; a Igreja, em Cristo, é sacramentum, isto é, sinal 

e instrumento da salvação (LG 01). 

Em sua apresentação sobre a sacramentalidade da Igreja, W. Kasper remarca que ela é 

sacramento do Espírito Santo e, como isso, une a Eclesiologia com a Pneumatologia. A 

comunidade de discípulas e discípulos de Jesus é Igreja porque se torna, pela ação do Espírito, 

comunidade escatológica cuja referência principal não é si mesma, mas o Reino de Deus. A 

Igreja, sacramento do Espírito Santo, é sinal antecipatório do destino da história; ela aponta 

para o éon definitivo e não para suas estruturas passageiras. 

A segunda categoria eclesiológica de W. Kasper apresentada no capítulo, é communio. 

Espontaneamente quando se reflete sobre o pensamento eclesiológico do autor alemão, vem à 

mente esta categoria. O ponto de partida da communio eclesial é a communio das Pessoas 

divinas; o fundamento da Igreja, portanto, é Deus mesmo (LG 02-04), ela é um ícone da 

Trindade. 

 
300 KASPER, 2008a, p. 62. 
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Não obstante, não se deve pensar que a communio na Igreja brote da comunhão dos fiéis 

(communio sancti), mas da participação de cristãs e cristãos em Jesus Cristo (communio 

sancta). Trata-se da participação (methexis/ participatio) na comunidade entre o Pai e o Filho 

pela ação do Espírito Santo (1Jo 1,3). Precisamente neste ponto, vale a pena verificar uma 

crítica que pode ser feita ao pensamento do autor.  

A constituição Lumen Gentium destaca, em primeiro lugar, a imagem bíblica do Povo 

de Deus; não é a única, mas é a imagem que goza de amplo espaço no documento podendo-se 

dizer, inclusive, que a Eclesiologia do Povo de Deus é a Eclesiologia do Concílio Vaticano II. 

Todavia, com o passar dos anos, a Eclesiologia do Povo de Deus foi sendo deixada de lado e a 

Eclesiologia de comunhão passou a ser entendida, sobretudo pela autoridade eclesiástica 

romana, como a melhor expressão da Teologia conciliar. O ponto de inflexão teria sido o Sínodo 

Extraordinário dos Bispos de 1985, no qual W. Kasper trabalhou como secretário geral. 

Não é de se estranhar que as críticas à Eclesiologia de comunhão tenham nascido 

especialmente na América Latina e nos escritos das teólogas e dos teólogos da Libertação, que 

tanto estimavam a Eclesiologia do Povo de Deus não refletida só em seus escritos, sobretudo, 

porém, na vida das comunidades eclesiais301. A mudança da hermenêutica dos documentos 

conciliares coincide com a censura da Teologia latino-americana da Libertação, entretanto a 

Eclesiologia de comunhão, que ressalta unilateralmente a communio romana302, é a 

Eclesiologia de communio? W. Kasper teria sido influenciado de tal modo pela autoridade 

eclesiástica de Roma que chegaria a abandonar a imagem do Povo de Deus para pensar a Igreja? 

Victor Codina, eclesiólogo da Libertação, remarca a íntima unidade entre a Eclesiologia 

do Povo de Deus e a Eclesiologia de communio, entendida como W. Kasper a entende. Em 

primeiro lugar, como o autor espanhol, mas radicado há anos na Bolívia, afirma que a categoria 

Povo de Deus não deve ser entendida sociológica ou politicamente; trata-se de uma noção 

claramente teológica que retira a Igreja de uma compreensão legalista e jurisdicista303; é a 

mesma reflexão feita por W. Kasper, como apresentado anteriormente304. 

 
301 Paulo Sérgio Lopes Gonçalves, em um breve artigo publicado pela Revista de Cultura Teológica, estabelece a 
relação entre a Eclesiologia de comunhão presente nos textos do Concílio Vaticano II e as principais categorias 
eclesiológicas da Teologia latino-americana da Libertação, Povo de Deus e Igreja dos pobres. Embora partindo 
de uma perspectiva distinta, o autor possui o mesmo objetivo de W. Kasper: propor a maior participação de todas 
as batizadas e todos os batizados na vida eclesial, sobretudo nos âmbitos de poder e de decisão. 
LOPES GONÇALVES, P. S. Eclesiologia de comunhão, mistério e Povo de Deus. A eclesiologia do Concílio 
Vaticano II. Revista de Cultura Teológica, São Paulo, v. 13, n. 53, p. 15-36, out./ dez. 2005. 
302 CODINA, V. Eclesiologia do Vaticano II. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, v. 45, n. 127, p. 461-472, 
set./dez. 2013, p. 470. 
303 CODINA, 2013, p. 466. 
304 KASPER, 2008b, p. 61-62. 
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A Eclesiologia de communio presente nos textos do Concílio Vaticano II, como expõe 

V. Codina, 

 

retoma a imagem da Igreja do primeiro milênio, uma Igreja mistério de comunhão 
(koinonía), que vive a comunhão teologal com o Pai, por Cristo e no Espírito, que 
vive a comunhão com a Palavra, a fé e a oração, que celebra a fração do pão, vive a 
comunhão fraterna com seus membros, a comunhão com seus pastores e a comunhão 
solidária com os pobres, conforme os resumos dos Atos (At 2 e 4)305. 

 

São as mesmas ideias presentes no pensamento de W. Kasper. A communio na Igreja 

não é resultado de um ato de obediência à autoridade eclesiástica ou, até mesmo, uma mera 

uniformidade de ritos306, a communio é participação comum dos fiéis em Jesus Cristo. Essa 

participação comum não é só interior, é sensível e assume formas concretas: a profissão de uma 

só fé e um só Batismo (Ef 4,5), a escuta atenta da Palavra, a partilha do pão eucarístico, a 

unidade das comunidades que partilham esse pão, a responsabilidade comum – dos pastores e 

do rebanho – pela missão e pelo cuidado para com os pobres e os perseguidos. 

Afirmar, portanto, que a Eclesiologia de communio de W. Kasper alinha-se com a 

tentativa de suplantar a Eclesiologia do Povo de Deus não é correto. O que se entendia 

habitualmente nos anos 80 e 90 do século passado como Eclesiologia de comunhão é uma 

redução não só da Eclesiologia do Povo de Deus, mas também da Eclesiologia de communio, e 

conduz a uma visão centralista de Igreja. 

Para o autor alemão, a Igreja local é fundamental; nela se vive a communio 

concretamente. A comunhão das Igrejas (communio ecclesiorum) não se sustenta 

primeiramente pela comunhão das Igrejas locais com a sede romana, mas pela partilha do 

mesmo pão eucarístico (communio eucharistiae); W. Kasper assume, aqui, elementos da 

Eclesiologia oriental afastando-se, mais uma vez, de uma concepção eclesial legalista e 

juridiscista. Na concretude da Igreja local além da profissão de fé e da celebração litúrgica, os 

gestos de amor e misericórdia se fazem presentes. 

Refletir sobre uma Igreja que seja sacramento do amor e da misericórdia, terceira e 

última categoria do pensamento eclesiológico do autor, foi tarefa das últimas páginas deste 

capítulo. Da communio, isto é, da participação em Deus, as cristãs e os cristãos são 

impulsionados a amar, são chamadas e chamados a viver aquilo que anunciam; o amor de Deus 

derramado sobre as fiéis e os fiéis é a força motriz da ação cristã no meio do mundo. Amor e 

misericórdia devem ser expressos em formas concretas e ações tangíveis. 

 
305 CODINA, 2013, p. 467 
306 CODINA, 2013, p. 467. 
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A Igreja é Sacramento da misericórdia no meio do mundo? A resposta à pergunta será 

tema do terceiro e último capítulo deste trabalho; será uma resposta dada pelo diálogo com J. 

Sobrino e W. Kasper. Para J. Sobrino, a práxis misericordiosa é central para a Igreja307 e para 

a Teologia308; para W. Kasper, a misericórdia não é “mais um dos atributos que resultam da 

essência metafísica de Deus”309 e, como tal, não possui nenhuma importância central; a 

misericórdia é o atributo principal de Deus310. 

 
307 SOBRINO, 1994, p. 38. 
308 SOBRINO, 1994, p. 66. 
309 KASPER, 2015, p. 22. 
310 KASPER, 2015, p. 107. 



209 
 

3 A IGREJA, SACRAMENTO DA MISERICÓRDIA: DIÁLOGO COM JON SOBRINO 

E WALTER KASPER 

 

3.1 Introdução 

 

Tendo concluído a exposição da Teologia, em geral, e da Eclesiologia, em particular, de 

J. Sobrino e W. Kasper, é chegado o momento de dialogar com os dois autores. A perspectiva 

deste diálogo é a tese principal deste trabalho: a Igreja, Sacramento da misericórdia. Como já 

foi possível constatar pela leitura das páginas anteriores, há pontos de convergência e 

divergência entre ambos. Ainda que os horizontes sejam muito diversos, J. Sobrino e W. Kasper 

acolhem o impulso do Concílio Vaticano II expresso no princípio da pastoralidade, isto é, a 

elaboração teológica acontece em um momento histórico concreto que exige da teóloga e do 

teólogo especial atenção aos sinais dos tempos (GS 04). 

J. Sobrino expressou esse desafio com a metáfora do despertar. Na introdução de seu 

livro O princípio misericórdia – Descer da cruz os povos crucificados, o autor cita o despertar 

dogmático que se produziu na Modernidade ocidental com Immanuel Kant, ou seja, “a 

libertação da razão de qualquer tipo de sujeição a uma autoridade, o que levou a proclamar 

como dogma que a libertação fundamental do ser humano consiste na liberdade da razão e em 

todo tipo de liberdade”1. 

Entretanto, com seu encontro com a pobreza massiva e extensa em El Salvador, ele 

reflete sobre outro despertar: o despertar para a realidade. Não se trata de um despertar de um 

sonho, mas de um pesadelo, como o próprio autor menciona: do pesadelo da inumanidade, do 

pesadelo de um mundo oprimido e injustiçado2. Esse despertar traz consigo o grande desafio 

de humanizar a realidade dos pobres, as vítimas deste mundo. 

O despertar para a realidade não foi um caminho fácil para o autor, como ele mesmo 

testemunha3; por outro lado, ele indica as luzes que o guiaram e fizeram seu caminhar mais 

seguro. Entre elas está a Teologia de K. Rahner e a centralidade da categoria mistério no 

pensamento desse autor alemão. Deus é mistério santo, “[...] é mistério por ser incompreensível 

e inalcançável; [...] é santo porque é subtraído de nós, ainda que em sua própria presença”4. A 

 
1 SOBRINO, 1994, p. 11. 
2 SOBRINO, 1994, p. 12. 
3 SOBRINO, 1994, p. 13. 
4 MÁRMOL; SOBRINO, 2018, p. 39. 
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sacramentalidade da realidade apresentada por K. Rahner permitiu a J. Sobrino se confrontar 

com um mundo cruel e violento, mas que, pela presença do mistério, deixava-se teologizar. 

Outra luz que acompanhou o caminhar do autor catalão radicado na América Central foi 

o Concílio Vaticano II. A partir da reflexão eclesiológica do Concílio, sobretudo a ideia de uma 

Igreja relativa ao mistério e jamais um absoluto, ele pôde iniciar sua reflexão cristológica que 

o conduziu a Jesus de Nazaré5. A razão de ser da Igreja no mundo é o Reino de Deus, que não 

é outra coisa que aquilo que viveu e anunciou Jesus de Nazaré. J. Sobrino logra com esse passo 

a superação de modelos abstratos usados por diversos autores para a elaboração da Cristologia. 

A grande motivação de seu trabalho teológico são os pobres, as vítimas da história, os 

povos crucificados nas palavras de I. Ellacuría. A Cristologia de J. Sobrino é profundamente 

marcada pela Soteriologia, tão explicitada pelas Conferências Gerais do Episcopado latino-

americano realizadas em Medellín (1969) e Puebla (1978); não era somente mais uma de tantas 

“cristologias”, mas uma reflexão que brotava de um locus theologicus concreto: a Igreja dos 

pobres6. 

Palavra-chave e central para a elaboração cristológica do autor é libertação. Como 

muito claramente aponta o documento final da Conferência de Medellín, libertação inclui as 

tradicionais noções de salvação e redenção apontando, porém, além: 

 

É o mesmo Deus que, na plenitude dos tempos envia seu Filho para que, feito carne, 
venha libertar todos os homens, de todas as escravidões a que o pecado os sujeita: a 
fome, a miséria, a opressão e a ignorância, numa palavra, a injustiça que tem sua 
origem no egoísmo humano (Justiça, n. 03) 

 

Não obstante, não se deve supor que o despertar para a realidade, o despertar do 

pesadelo da inumanidade tenha significado só um desafio e uma dor para o autor. A exigência 

de libertação imposta pela realidade empobrecida de muitas mulheres e muitos homens obriga 

o descentramento da teóloga e do teólogo e da Igreja; não basta o despertar dogmático, isto é, 

sair de si mesmo para continuar fechado e centrado em si. O encontro com a realidade 

possibilita não só a honestidade intelectual, oferece, principalmente, um viver com sentido e 

alegria. Não se trata somente de anunciar a verdade, os pobres deste mundo anseiam por uma 

Boa-nova que produza alegria7. 

W. Kasper, por outro lado, também foi inspirado pelos sinais dos tempos em sua 

reflexão teológica. Mesmo que J. Sobrino se refira à reflexão do autor alemão sobre o Reino de 

 
5 SOBRINO, 1994, p. 13. 
6 SOBRINO, 1993, p. 48. 
7 SOBRINO, 1994, p. 15-16. 
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Deus como “abstrata-universal”8, não é certo supor que W. Kasper tenha incorrido em um erro 

que ele mesmo apontou nos primeiros anos de seu magistério teológico na Universidade de 

Münster quando expôs a especificidade do método dogmático: 

 

A nova e forte ênfase na eclesialidade poderia conduzir facilmente a uma 
eclesialização da teologia, a um positivismo doutrinário, a uma mentalidade de gueto 
não católica, a uma incapacidade de diálogo para dentro e para fora; uma certa 
tendência a um dogmatismo ideológico é um fato que não pode ser negligenciado9. 

 

O autor pretende, claramente, em seu trabalho teológico distanciar-se das acentuadas 

tendências ao dogmatismo que tanto marcaram a Teologia dos séculos XVII ao XIX. Para tal, 

deixa-se inspirar pela tradição teológica da escola de Tübingen e pela renovação do Concílio 

Vaticano II. Sem sombra de dúvidas, a pastoralidade, princípio que moveu a reflexão dos 

Padres conciliares, e a historicidade são os grandes reptos acolhidos por W. Kasper em sua 

ampla obra teológica. 

A Teologia tem como ponto de partida o testemunho da Escritura, como o próprio 

Vaticano II remarcou. Contudo, esse testemunho é lido por mulheres e homens atualmente. É 

legítimo, portanto, lançar mão de métodos que auxiliem a Teologia a captar as perspectivas e 

as intenções dos textos da Escritura sem cair, todavia, em uma falsa eisegese. A tarefa central 

consiste em formular quais são as perguntas hodiernas ao testemunho da Revelação contido nas 

Escrituras, mas também deixar que esse testemunho questione a humanidade e, principalmente, 

a Igreja10. Quais seriam essas perguntas? 

Na introdução à nova edição de Der Gott Jesu Christi, publicada 2008, como quarto 

volume das obras completas de W. Kasper, assim como na introdução à nova edição espanhola 

de El Dios de Jesucristo, publicada em 2013, o autor indica quais seriam as perguntas feitas à 

Escritura, mas também aquelas que a Escritura faz ao ser humano hoje. O questionamento 

central é sobre Deus; todos as demais perguntas brotam dele. 

Quando foi publicado pela primeira vez, o livro Der Gott Jesu Christi trazia como 

primeiro plano de interesse as dúvidas levantadas contra a religião por Ludwig Feuerbach, K. 

Marx, F. Nietzsche e Sigmund Freud. As teses desses autores, fortemente comprometidas com 

a crítica ateia da fé em Deus, continuam presentes no contexto atual como indica W. Kasper. 

 
8 SOBRINO, 1993, p. 160-162. 
9 KASPER, 1967, p. 29. Die neue und starke Betonung der Kirchlichkeit konnte leicht zu einer Verkirchlichung 
der Theologie, zu einem Lehramtspositivismus, einer unkatholischen Gettomentalität, einer Unfähigkeit zum 
Dialog nach innen und außen führen; eine gewisse Tendenz zu einem ideologieverdächtigen Dogmatismus ist eine 
nicht zu übersehende Tatsache. 
10 KASPER, 1967, p. 44. 
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Contudo, de uma postura por vezes agressiva, converteu-se, com o passar dos decênios, em 

indiferença generalizada respeito à fé. Não obstante, esse fato menos aguerrido, presente 

especialmente nas diversas sociedades europeias, não torna a vida do fiel e da Igreja mais 

fácil11. 

Aquelas e aqueles que professam sua fé em Deus se enfrentam com uma circunstância 

já descrita pelos monges do deserto e pelos teólogos medievais como acedia, isto é, uma força 

que arrasta tudo para baixo e faz com que o simples levantar dos olhos para contemplar o céu 

se torne tarefa difícil, quando não impossível. A pergunta por Deus diante de tanta indiferença 

se esvazia. Søren Kierkegaard, por um lado, e R. Guardini, por outro, apontam que nessa força 

para baixo reside a melancolia e a solidão dos indivíduos nas sociedades contemporâneas. 

Entretanto, essa dura experiência também é “um sinal de que Deus continua chamando à porta 

de nosso coração. Deus, em sua misericórdia e paciência infinita, está aí, mesmo que não 

prestemos atenção”12. 

Em paralelo, vê-se outro fenômeno que também chama a atenção: o surgimento de uma 

espiritualidade vibrante que não deixa de ser, contudo, complexa e ambígua. Diante desse novo 

fenômeno espiritual vivido fora e dentro do Cristianismo, cabe a pergunta: que tipo de religião 

surge desse fenômeno? O Deus ali adorado é o mesmo Deus anunciado por Jesus Cristo? 

O grande desafio para as teólogas cristãs e os teólogos cristãos é saber propor (proposer) 

– jamais impor (imprimer) – a fé no Deus que se revela definitivamente em Jesus. Fé e violência 

se excluem mutuamente; não são poucos os exemplos encontrados ao longo da história que 

confirmam a violência religiosamente motivada, que não é outra coisa que perversão da 

religião13. O diálogo respeitoso em um mundo plural, como o atual, é condição de credibilidade 

para os mais diversos credos, sobretudo para o credo cristão que anuncia um Deus que é amor 

(1Jo 4,8). 

Trata-se de uma tarefa urgente para a Teologia cristã anunciar o mesmo Deus de Jesus 

Cristo, o que não significa, porém, cair em uma espécie de particularismo. Ele é a “imagem do 

Deus invisível”, nele e para ele todas as coisas foram criadas (Cl 1,15); ele é a luz do mundo 

(Jo 1,4s). O Concílio Vaticano II na Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no 

mundo atual superou toda tendência de particularismo ao proclamar que em Jesus a dignidade 

 
11 KASPER, W. El Dios de Jesucristo. 1ª ed. Santander: Editorial Sal Terrae, 2013b (Colección Presencia 
Teológica, 208), p. 05. 
12 KASPER, 2013b, p. 06. 
13 KASPER, 2013b, p. 07. 
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e a vocação humana se revelam definitivamente14; “por Cristo e em Cristo, esclarece-se o 

enigma da dor e da morte, o qual, fora de seu Evangelho, nos esmaga” (GS 22). 

A pergunta pelo Deus de Jesus Cristo hoje, como mostra W. Kasper, não tem nada de 

abstrato ou universal; trata-se de uma pergunta concreta à qual teólogas e teólogos não podem 

escapar. Em um mundo ferido por tanta injustiça e violência, de tantas lágrimas e crimes, de 

sonhos despedaçados e desesperança15, “por causa de Deus e pelo ser humano, é hora de falar 

de Deus e, em concreto, do Deus de Jesus Cristo”16. 

Se por um lado, J. Sobrino acolhe como sinais dos tempos o despertar para a realidade 

dos pobres deste mundo, W. Kasper sinaliza a urgência da superação do pensamento liberal 

europeu e do diálogo para que a violência “em nome de Deus” seja superada. Os autores 

elaboraram sua Teologia em latitudes diversas: J. Sobrino é representante da Teologia latino-

americana da Libertação, e W. Kasper, expoente da Teologia centro-europeia pós-conciliar. 

Não obstante, ambos coincidem em um conceito teológico como resposta aos reptos impostos 

na atualidade: a misericórdia. 

Nos capítulos anteriores deste trabalho, já foi possível identificar sua centralidade na 

Teologia de J. Sobrino. W. Kasper a resgatou, depois de anos de trabalho, chegando a apontá-

la como o principal atributo de Deus17. Se por um lado J. Sobrino afirma que a Teologia exige 

o descentramento da teóloga e do teólogo, por outro lado, W. Kasper reitera que a própria Igreja 

não pode se anunciar a si mesma e jamais pode ser o centro da atividade teológica. A 

misericórdia, ou como J. Sobrino o chama, o princípio-misericórdia, faz com a Teologia e a 

Igreja não estejam centradas em si mesmas, mas procurem mediante todos os esforços possíveis 

eliminar a dor e o sofrimento do mundo, principalmente dos pobres. 

Ainda é tarefa deste trabalho explorar coincidências e divergências entre os dois autores 

para, em seguida, elaborar uma síntese sobre o que ambos compreendem por misericórdia. A 

meta, porém, é sustentar a tese de a Igreja como Sacramento da misericórdia, ou seja, a Igreja 

está no mundo para ser sinal e instrumento da misericórdia divina. Assim como Jesus passou 

pelo mundo fazendo o bem (At 10,38), seu Corpo, a Igreja, quer aliviar os sofrimentos, expulsar 

os demônios, curar os enfermos e anunciar que o Reino de Deus está próximo (Mc 1,15). 

 

3.2 A redescoberta do Reino de Deus 

 
14 KASPER, 2008a, p. 07. 
15 KASPER, 2013b, p. 08. 
16 KASPER, 2008a, p. 16. Um Gottes und um des Menschen willen ist es darum Zeit von Gott zu reden und dabei 
von dem Gott Jesu Christi zu sprechen. 
17 KASPER, 2015, p. 107-117. 
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Há convergências e divergências entre a Teologia de J. Sobrino e W. Kasper. Chama a 

atenção, contudo, o fato de que nos escritos de ambos os autores uma noção seja decisiva: o 

Reino de Deus. Sua redescoberta aconteceu juntamente pelo anseio de voltar a Jesus, já no 

século XIX. Entretanto, uma simples cronologia de sua vida não era admissível. 

A volta a Jesus foi possível graças ao resgate de sua pregação, cujo centro é o Reino de 

Deus. Em 1892, Johannes Weiss publicou o livro A pregação de Jesus sobre o Reino de Deus 

(Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes)18 e a célebre frase “Jesus annonçait le royaume, et c’est 

l’Église qui est venue” (Jesus predisse o reino, mas foi a Igreja que veio) de Alfred Loisy 

apareceu pela primeira vez na obra O Evangelho e a Igreja (L’Evangile et l’Eglise)19 de 1902. 

Fica claro, portanto, que o centro da mensagem de Jesus é o Reino. Deve-se destacar também 

o livro História da investigação sobre a vida de Jesus (Geschichte der Leben-Jesu-Forschung) 

de Albert Schweizer, publicado em 190620. 

Por outro lado, os autores da Teologia liberal alemã do final do século XIX e começo 

do século XX tiveram a tentação de apresentar a vida e a pregação de Jesus como realização 

plena dos ideais burgueses de sua sociedade. O grande intuito era de harmonizar fé e história e 

justificar, portanto, o surgimento da “religião civil”, como pode ser visto na obra A essência do 

cristianismo (Das Wesen des Christemtums) de Adolf von Harnack de 190021. 

O Reino de Deus, porém, não tem nada a ver com isso. De fato, sua dinâmica própria é 

criticar toda e qualquer configuração histórica e social – incluindo a Igreja. Não se trata somente 

de uma “reserva escatológica”, isto é, a sociedade ainda não é o Reino; trata-se de uma crítica, 

ou seja, a sociedade definitivamente não é o Reino. Por conseguinte, ruptura e crítica saltam à 

vista na redescoberta do Reino de Deus, assim como a necessidade de abandonar tudo o que, 

até então, se apresentava como último e absoluto. 

 

3.2.1 A Cristologia de Jon Sobrino e o Reino de Deus 

 

O teólogo da Libertação dedica-se amplamente ao tema na segunda parte do livro 

Jesucristo liberador – lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, quando expõe a missão 

e a fé de Jesus de Nazaré. Sua motivação central é o fato de que “Jesus se sabia, vivia e 

 
18 WEISS, J. Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes. 1. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 1892. 
19 LOISY, A. L’Évangile et l’Église. 3ª éd. Bellevue: Chez l’Auteur, 1904, p. 155. 
20 SCHWEIZER, A. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. 9.Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 1984. 
21 VON HARNACK, A. Das Wesen des Christentums. Herausgegen von C. D. Osthövener. 1. Aufl. Tübingen: 
Mohr Siebeck Verlag, 2005. 
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trabalhava a partir de algo e para algo distinto de si mesmo”22. A vida do Nazareno, portanto, 

foi des-centrada. Qual seria esse centro? Para J. Sobrino, as expressões Reino de Deus e Pai 

revelam o centro de sua vida. São realidades totalizantes, pois Reino expressa a totalidade da 

realidade, e Pai, a totalidade da Pessoa de Jesus. São expressões que permitem sistematizar e 

hierarquizar as diversas atividades de Jesus e vislumbrar sua interioridade23. 

Os Evangelhos sinóticos põem como início do ministério público de Jesus o anúncio do 

Reino (Mc 1,14; Mt 4,17; Lc 4,43). É a apresentação programática de sua missão e o Reino 

estará presente em diversos contextos de sua pregação. Com isso, fica claro que Jesus não veio 

pregar a si mesmo, mas a soberania real de Deus24. Sua realidade última não foi simplesmente 

Deus, foi o Reino de Deus, isto é, Deus dentro da totalidade histórica25. Jesus, portanto, não fala 

de Deus simplesmente, mas de Deus na história. 

As raízes dessa concepção estão no Antigo Testamento. Deus se revela em relação: ele 

é o Deus-de, o Deus-para um Povo (Jr 30,22; Ex 6,7), nunca o Deus-em-si. Nos escritos 

proféticos, Deus toma partido pelos oprimidos denunciando os opressores e prometendo uma 

nova aliança com seu Povo (Jr 31,31). Nos livros sapienciais, ele é o Deus que sempre está e 

provê (Jó 1,21). Nos livros apocalípticos, o Deus de Israel restabelecerá definitivamente seu 

Povo e toda a Criação (Ez 36,24-26). Jesus recolheu essa tradição veterotestamentária e 

anunciou o Reino de Deus em unidade dual ou dualidade unificada, isto é, “Deus se dá à história 

ou uma história que chega a ser segundo Deus”26. 

Não obstante, Jesus nunca chegou a dizer o que o Reino de Deus é27; simplesmente 

anunciou que o Reino está próximo. Se o tivesse definido, teria ido além de sua historicidade e 

não teria caminhado por este mundo como ser humano. Mas não é correto pensar que Reino de 

Deus seja uma expressão vazia de sentido para Jesus. 

J. Sobrino trilha três vias ao refletir sobre o Reino anunciado por Jesus28. A primeira é 

a via nocional, a mais explorada pela Teologia e trata de estabelecer uma relação entre as noções 

de Israel e as de Jesus. Malkuta adonay ou basileia tou theou são expressões da apocalítica 

judaica tardia29, mas a relação do Deus de Israel com a realeza histórica aparece com frequência 

 
22 SOBRINO, 1993, p. 95. 
23 GONZÁLEZ FAUS, J. I. Acceso a Jesús. 1ª ed. Maliaño (Cantabria); Editorial Sal Terrae, 2018 (Colección 
Presencia Teológica, 263), p. 60-63. 
24 RAHNER, 1975, p. 35; JEREMIAS, J. Teología del Nuevo Testamento. I. La predicación de Jesús. 3ª ed. 
Salamanca: Ediciones Sígueme, 1977 (Biblioteca de Estudios Bíblicos, 02), p. 119. 
25 SOBRINO, 1993, p. 97. 
26 SOBRINO, 1993, p. 97. 
27 SCHILLEBEECKX, E. Jesús, la historia de un viviente. 2ª ed. Madrid: Ed. Cristiandad, 1981, p. 130. 
28 SOBRINO, 1993, p. 98-99. 
29 SCHILLEBEECKX, 1981, p. 135. 
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ao longo do Antigo Testamento (Sl 93), o que revela a fé em um Deus capaz de intervir na 

história para salvar. 

Depois dos fracassos vivenciados no período da monarquia, especialmente com o exílio 

babilônico e a dominação estrangeira, o Reino de Deus30 apontará a um futuro de justiça para 

Israel. A apocalíptica veterotestamentária universalizou a expectativa do Reino e estabeleceu 

sua chegada no final dos tempos com a renovação definitiva de toda realidade (Ez 37,4-6). 

Logo, deve-se entender o Reino de Deus como ação divina para transformar em boa e justa uma 

realidade má e injusta (Sl 96,13). O Reino de Deus corresponde à esperança histórica de Israel, 

ao anseio de reconciliação do Povo (Is 11,6; 2,4). É um Reino libertador que se posiciona contra 

a opressão do anti-Reino que, em diversas ocasiões, triunfa na história31. 

O Batista confirma, pela mensagem da conversão dos pecados e de um batismo de 

penitência (Mt 3,8), que a chegada do Reino de Deus consistia em uma das grandes expectativas 

de Israel. Os Evangelhos, contudo, destacam a superioridade de Jesus sobre João (Mt 3,11; At 

13,24s); ele assumiu parte do conteúdo de sua pregação, mas foi além: o juízo de Deus está 

próximo e não recairá somente sobre os gentios, mas também sobre Israel condenando quem 

confia em sua própria justiça32. 

Jesus, pela esperança, faz-se solidário com as oprimidas e os oprimidos em uma 

continuidade concretizada no amor e uma descontinuidade também realizada em um amor sem-

limites expresso na doação da vida. Trata-se de um amor histórico que impulsiona o abandono 

de conceitos abstratos e genéricos sobre a salvação: Jesus expressa uma esperança 

fundamentada no amor mediante “categorias existenciais”33. 

Em seu anúncio, o Reino de Deus não é só “objeto de esperança, mas de certeza”34. A 

salvação é certa e não é resultado da ação humana, é puro dom de Deus. A irrupção do Reino é 

iniciativa do amor e da gratuidade divinos. A bondade e misericórdia em favor dos destinatários 

do Reino parte da graça e convida à mesma atitude entre os seres humanos. “A misericórdia de 

Deus que se experimenta é [...] o pressuposto, a base e o fundamento misericordioso que deve 

existir entre os homens”35. 

 
30 Mesmo que o Reino de Deus seja em favor de Israel, não é correto delimitá-lo histórica e geograficamente – 
trata-se do reinado universal do Senhor. Para evitar mal-entendidos, como aquele ocorrido durante a Cristandade 
medieval, diversos autores optaram pela expressão Reinado de Deus para explicitar a soberania divina sobre toda 
a Criação (SOBRINO, 1993, p. 100). Tendo explicitado a ressalva, este trabalho usará a expressão Reino de Deus. 
31 Uma reflexão mais ampla sobre o anti-Reino e a dimensão duélica da chegada do Reino de Deus pode ser lida 
em Jesucristo liberador – lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret – SOBRINO, 1993, p. 235-250, e no 
artigo A nova “idolatria” católica – BERNARDES, 2018b, p. 220-237. 
32 SOBRINO, 1993, p. 105. 
33 SOBRINO, 1993, p. 106. 
34 SOBRINO, 1993, p. 107. 
35 BAENA, 1983, p. 133. 
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A chegada do Reino de Deus é sumamente boa, é Boa-notícia, é eu-aggelion. Longe de 

ser um apaziguador, Jesus se alinha com o anúncio do Judaísmo tardio e do Batista ao insistir 

que a chegada do Reino manifestará o juízo divino sobre a história. Mas, por ser puro dom e 

graça, a intervenção bondosa de Deus é boa e alegre para quem a espera. “Deus se aproxima 

[...] porque é bom e é bom para os homens que Deus se aproxime”36. 

Quem acolhe o Reino que vem? A partir dessa pergunta, J. Sobrino empreenderá a 

segunda via para a elucidar o Reino anunciado por Jesus: a via do destinatário. “Jesus oferece 

o amor de Deus a todos, mas não da mesma maneira”37, o que não tem nada a ver com uma 

mentalidade sectária como a de grupos de seu tempo; pelo contrário, ele quer que o Reino 

chegue a todas e a todos; sua práxis não se constitui mediante um “anti”, mas por um “pró”38. 

Jesus não exclui, mas dirige sua mensagem do Reino a um grupo concreto, os pobres: 

 

Com a constatação de que Jesus proclamou a aurora da consumação do mundo, não 
descrevemos ainda completamente sua pregação da basileia. Pelo contrário, não 
mencionamos ainda o traço essencial [...] a oferta de salvação que Jesus faz aos pobres 
[...]. O reino pertence unicamente aos pobres39. 

 

São mulheres e homens que vivem à beira da morte, têm sua dignidade diminuída, são 

aquelas e aqueles chamados de “maiorias populares”40. Não é lícito, porém, “espiritualizar” 

rapidamente a pobreza; ainda que em Mt 5,3 Jesus exalte a pobreza espiritual, ele dirige sua 

mensagem especialmente àquelas e àqueles que são os oprimidos e os excluídos da história. Os 

pobres são os limitados por alguma necessidade básica ou pobres econômicos: os famintos, os 

sedentos, os nus, os estrangeiros, os doentes, os que estão presos, os que choram, os que são 

oprimidos pelo peso de um fardo real (Is 61,1-2). São aquelas e aqueles “que vivem curvados 

(‘anawin) sob o peso de alguma carga, [...] aqueles para quem viver e sobreviver é uma carga 

duríssima”41. Também são os pobres sociais: quem é deixado de lado pela sociedade por ser 

pecador, publicano ou prostituta (Mc 2,16 e par.); são os pequenos (Mt 11,25) e quem assume 

um trabalho desprezado (Lc 18,11). 

Com elas e com eles, Jesus mostra-se parcial: coloca-se ao lado dos pobres econômicos 

(Lc 6,20-24) e em defesa dos pobres sociais (Mt 21,31). Não são apenas indivíduos ou mera 

soma deles; trata-se de uma realidade histórica, tanto que o Novo Testamento os designa 

 
36 SOBRINO, 1993, p. 109. 
37 SOBRINO, 1993, p. 111. 
38 SCHILLEBEECKX, 1981, p. 131. 
39 JEREMIAS, 1977, p. 133. 
40 SOBRINO, 1993, p. 113. 
41 SOBRINO, 1993, p. 112. 
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normalmente em plural (ptochoi). Jesus não está indicando somente um estado de espírito, mas 

está se relacionando com um grupo concreto42. 

Ainda que Jesus não contrapunha os ricos aos pobres com frequência, não é de se esperar 

que o Novo Testamento aprove a opressão e a injustiça condenadas principalmente pelos 

profetas de Israel (Am 4,1). A inversão da sorte dos ricos e dos pobres é clara como denuncia 

o Magnificat (Lc 1,46-56), o Reino é dos pobres, daquelas e daqueles que vivem na 

marginalização e para quem a vida não apresenta horizontes e perspectivas. 

A partir de seus destinatários, o Reino de Deus se entende como um reino da vida 

mínima. A vida dos pobres está sempre em risco; são aquelas e aqueles que viviam em uma 

situação que não poderia ser sequer considerada vida. A parcialidade manifestada na chegada 

do Reino é captada por elas e eles como chance de vida, quem se parecia com um morto, agora 

é ressuscitado para a vida43. Jesus proclama Boa-notícia do reino da vida mínima para os pobres 

(Lc 4,18) e não remarca somente a libertação espiritual; seu anúncio inclui a libertação da 

miséria material. 

Finalmente, J. Sobrino empreenderá a via da prática de Jesus para contemplar o Reino44; 

prática que deve corresponder com a esperança humana, sobretudo a esperança de libertação de 

mulheres e homens oprimidos. Contudo, é preciso discernir se a esperança gerada por Jesus era 

simplesmente expectante, isto é, uma esperança que aguarda a chegada do Reino, ou ativa. Por 

mais que tenha insistido na gratuidade do Reino e ensinado os seus a suplicar sua vinda na 

oração, deve-se perguntar se não havia algo mais em sua pregação. 

“[...] Ele passou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, 

porque Deus estava com ele” (At 11,38); suas palavras eram acompanhadas por feitos e seus 

feitos eram esclarecidos por suas palavras (DV 04). Ele é o anunciador e o iniciador do Reino45. 

Conclui-se, portanto, que o Reino, segundo essa hermenêutica, não é somente um conceito de 

sentido (esperança), mas se trata de um conceito práxico (libertação), ou seja, que exige a 

prática para sua compreensão. 

Os milagres não são simples eventos que violam as leis da natureza; são o resultado da 

ação bondosa de Deus que irrompe na natureza e na história para salvar. José Ignacio González 

Faus ressalta que os milagres não operam a libertação completa da humanidade oprimida, mas 

 
42 SOBRINO, 1993, p. 114. 
43 JEREMIAS, 1977, p. 134. 
44 O autor opta pela expressão via da prática para designar as atividades de Jesus em sentido amplo, deixando para 
outro momento a análise da práxis de Jesus em sentido mais estrito (SOBRINO, 1993, p. 211s). 
45 SOBRINO, 1993, p. 122. 
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são sinais reais do Reino que se aproxima46. Trata-se de sinais libertadores e contrários à 

opressão, que geram alegria e esperança, porque são benéficos e expressam que as forças 

malignas podem ser derrotadas47. 

São performados por Jesus em sua história concreta, isto é, em sua relação com o povo 

simples e menosprezado da Galileia. Por isso, eles não apontam somente à salvação 

escatológica – realidade indivisível e absoluta –, mas mostram as salvações na vida cotidiana. 

A noção de salvação contida nas ações milagrosas de Jesus não se restringe ao final, mas indica 

a libertação de situações concretas de opressão que são um fardo pesado para o corpo e a alma. 

Os milagres de Jesus revelam uma dimensão fundamental de sua Pessoa: a misericórdia 

(Mt 14,14; Mc 6,34; Lc 7,13). Ele se comove profundamente pelo sofrimento alheio e sua re-

ação, primeira e última, é eliminá-lo. Não se trata somente de um sentimento de Jesus, mas de 

sua “atitude e prática fundamentais”48. A misericórdia intrínseca aos milagres gera a esperança 

em uma libertação possível. 

A expulsão de demônios é sinal da proximidade do Reino de Deus (Lc 11,20). Há uma 

força negativa que destrói a Criação e faz com que ela destrua o mais precioso que recebeu do 

Criador: a vida; é uma força que não corresponde à ação isolada de demônios, mas revela a 

presença do Maligno no mundo. Social e historicamente, essa força se expressa como o anti-

Reino que vitimiza mulheres e homens. 

Jesus não se apresentou como um grande exorcista; de fato, o Novo Testamento opta 

pelos verbos ekballo (mandar, expulsar) e epitimao (ameaçar) e não exorkidzo (exorcizar) para 

descrever suas ações. Em sua atividade, há algo muito mais radical e definitivo: com a chegada 

do Reino, o Maligno será vencido (Mt 12,28s). Todavia, o Reino não avança sobre uma tabula 

rasa49; a expulsão dos demônios evidencia que seu advento liberta da opressão do mal e 

manifesta a relação duélica entre Reino e anti-Reino. 

Jesus de Nazaré acolhe pecadoras e pecadores como sinal de que o Reino está próximo. 

Sua atitude diante delas e deles é muito distinta daquela expressa no julgamento severo de seus 

contemporâneos. Ensina que é preciso ir a seu encontro para que achem salvação (Mt 18,12-

14; Lc 15,3-10); ele mostra, na eloquente parábola do pai e seus dois filhos, qual é a verdadeira 

atitude de Deus para com o pecador (Lc 15,11-32). Sua afirmação “os publicanos e as 

prostitutas estão vos precedendo no Reino de Deus” (Mt 21,31) manifesta sua acolhida terna e 

 
46 GONZÁLEZ FAUS, J. I. Clamor del Reino. Estudio sobre los milagros de Jesús. 1ª ed. Salamanca: Ediciones 
Sígueme, 1982 (Colección Verdad e Imagen, 79), p. 157. 
47 SOBRINO, 1993, p. 123. 
48 SOBRINO, 1993, p. 125. 
49 SOBRINO, 1993, p. 130. 
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carinhosa daquelas e daqueles que eram tidos como “impuros” pela sociedade religiosa de seu 

tempo. Essa oferta de salvação revela que o Reino de Deus está vindo. 

Mas Jesus não é ingênuo diante do pecado humano, por sua prática ressalta que a 

chegada do Reino descobre a trágica pecaminosidade e, ao mesmo tempo, oferece acolhida e 

perdão. A grande motivação para a conversão não é a iminência do juízo, como anunciou João 

Batista, mas a bondade sem-fim de Deus50. 

As parábolas do Reino são anúncio de seu advento. J. Sobrino não desconhece o fato 

de que esses relatos tenham sofrido modificações, sobretudo pelo atraso da parusia. Entretanto, 

essas transformações não obscurecem o sentido original das parábolas, “[...] são relatos 

baseados em fatos da vida cotidiana, mas para entendê-las bem é preciso notar, em primeiro 

lugar, que falam do reino embora não o definam”51. 

Não se pode esquecer, contudo, um traço característico desses relatos: ao ouvinte das 

parábolas é exigida uma tomada de posição. Quem as ouve deve chegar, em primeiro lugar, a 

uma conclusão por si mesmo; o significado final do relato depende da decisão do ouvinte, não 

há espaço para neutralidade. Ao mesmo tempo, como aponta J. L. Segundo, as parábolas do 

Reino são um mecanismo contra a ideologia; não são uma simples pregação de um mestre que 

aponta a uma moral universal52. 

A celebração da vinda do Reino acontece especialmente no contexto de refeições: Jesus 

está à mesa com pecadoras e pecadores, despede-se dos seus em uma ceia (Mc 14,12-25 e par.), 

depois da ressurreição come em diversas ocasiões com eles (Lc 24,13-35; Jo 21,1-14). As 

refeições são sinais do advento do Reino e a realização plena de seus ideais. 

J. Sobrino conclui sua exposição sobre o Reino propondo um conceito sistemático. O 

autor afirma que o Reino é vida justa para o pobre aberta sempre a um mais. Com vida, estão 

concentrados dois aspectos do Reino: é histórico e utópico; com justa, está expresso seu caráter 

formalmente libertador. Trata-se de uma revalorização da Criação e da Protologia; é a vida real 

que se opõe ao anti-Reino mediante caminhos de justiça e relações de fraternidade. 

A oferta de vida justa para o pobre permite relacionar a descrição evangélica do Reino 

com um conceito sistemático proposto: é boa-notícia para numerosas multidões, que conduz à 

realização de sinais do Reino e à denúncia do anti-Reino. Essa vida está aberta a um sempre 

 
50 SOBRINO, 1993, p. 134. 
51 SOBRINO, 1993, p. 136. 
52 SEGUNDO, J. L. El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret. Historia y actualidad. Tomo II/1. Madrid: Ediciones 
Cristiandad, 1982, p. 188-196. 
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mais, sua dinâmica mais própria aponta à plenitude e ao utópico do Reino, está entrelaçada de 

transcendência histórica e teologal53. 

O autor usa o que chama de “fenomenologia do pão” para expressar a transcendência 

histórica da vida. É símbolo da vida e da superação da morte: pela pergunta que sempre o 

acompanha, isto é, “como consegui-lo”, o pão se insere na dimensão práxica do ser humano; 

pela exigência de compartilhá-lo, o pão está dentro da dimensão ética do ser humano; pela 

alegria do pão partido e repartido, ele se encontra na dimensão comunitária e celebrativa54. 

À transcendência histórica, é preciso vincular a transcendência teologal; a 

transcendência histórica – expressa no pão – é mediação que permite contemplar o Deus do 

Reino. Trata-se de um Reino da vida, portanto o Deus desse Reino é um Deus da vida, um Deus 

da vida dos pobres e das vítimas deste mundo. A cruel inumanidade a que são submetidos abre 

espaço para a manifestação da humanidade de Deus em seu abaixamento amoroso. 

Jesus ao proclamar o Reino de Deus está anunciando um Deus impensável e impensado; 

o Reino é para os pobres simplesmente porque Deus é assim55. A parcialidade histórica do 

advento do Reino de Deus se converte em mediação histórica para a revelação da bondade 

divina que desconhece limites. A irrupção dos pobres na América Latina é claro sinal dos 

tempos para a Teologia de J. Sobrino; Deus não os abandona, aproxima-se delas e deles e para 

lhes oferecer libertação e salvação. 

 

3.2.2 A Cristologia de Walter Kasper e o Reino de Deus 

 

O teólogo alemão se dedica ao Reino de Deus no segundo capítulo do livro Jesus der 

Christus, quando escreve sobre o anúncio e a mensagem de Jesus. Em primeiro lugar, ele 

destaca como motivo primordial do anúncio de Jesus a vinda do Reino de Deus56 (das Kommem 

der Herrschaft Gottes). Partindo de Mc 1,15, W. Kasper chama a atenção para o sumário dos 

Evangelhos segundo Marcos e segundo Mateus: o Reino está próximo57. 

Em nenhum momento, Jesus chega a afirmar o que esse Reino é; ele simplesmente se 

limita a anunciar que está próximo. A pré-compreensão e a expectativa que o anúncio do Reino 

de Deus despertava eram diversas: os Fariseus esperavam o cumprimento pleno da Torá; os 

 
53 SOBRINO, 1993, p. 173. 
54 SOBRINO, 1993, p. 175. 
55 SOBRINO, 1993, p. 177. 
56 W. Kasper opta pela expressão Herrschaft Gottes (soberania de Deus) e não Reich Gottes (reino de Deus) 
seguindo o verbete “Basileia, Gottesherrschaft, Reich Gottes” de diversos léxicos e manuais de Teologia. 
KASPER, 2007, p. 116. 
57 KASPER, 2007, p. 116. 
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Zelotes, uma teocracia política conquistada mediante a violência e as armas; os círculos 

apocalípticos, a chegada do novo éon, novos céus e nova terra. Jesus, porém, não se alinha a 

nenhuma dessas noções do Reino de Deus; sua mensagem é aberta. 

Essa abertura, porém, trouxe consequências para a Igreja e a Teologia: era comum, 

sobretudo na literatura católica mais antiga, encontrar a afirmação de que a Igreja seria a 

realização histórica do Reino de Deus. A Teologia Liberal, influenciada pela Filosofia de I. 

Kant, compreendeu o Reino como a realização do sumo bem, um reino do espírito e da 

liberdade. 

Entretanto, foram os estudos de A. Schweizer e J. Weiss que revelaram as consequências 

escatológicas do anúncio do Reino: Jesus não apontou para um mundo melhor, mas para um 

mundo novo58. Para se aprofundar nesse caráter escatológico do Reino, W. Kasper resgata a 

noção justiça dos povos do Oriente Próximo antigo: não se tratava de uma jurisdição imparcial, 

mas da proteção que se tinha para com os desamparados, os fracos e os pobres. Nesse sentido, 

a chegada do Reino corresponde à esperança salvífica, isto é, à realização plena da justiça divina 

no mundo, ao shalom escatológico. 

Com esse resgate, o autor supera uma dificuldade sobretudo de mentalidades liberais 

que veem na soberania de Deus um empecilho para o desenvolvimento da autonomia humana 

no mundo. Só é possível entender o anúncio da proximidade do Reino de Deus de Jesus na 

perspectiva da pergunta sobre o ser humano, ou seja, na perspectiva da paz, da liberdade, da 

justiça e da vida59. 

Não obstante, a Escritura remarca que a paz, a liberdade, a justiça e a vida estão 

profundamente ameaçadas, e o ser humano jamais poderá se livrar dessas ameaças somente 

com seu esforço. As realidades criadas, em sua origem boas, tornam-se inimigas do ser humano 

e condicionam sua liberdade. Só a iniciativa daquele que é Senhor da vida e da história 

restabelecerá a amizade humana com tudo o que é criado e a liberdade não mais se frustrará; 

ele oferece um novo começo60. O Reino de Deus coincide com o ser divino e senhoril de Deus 

que possibilita a plena realização da humanidade, a salvação do mundo, a libertação dos poderes 

e dominações e a reconciliação com uma realidade dividida. 

Nisso consiste o motivo primordial do anúncio de Jesus e o mistério de sua Pessoa, em 

última instância. O Reino de Deus, portanto, é a ideia fundamental de toda Cristologia, mas 

para aprofundar em seu significado não se pode deixar de lado seu caráter escatológico, o qual 

 
58 KASPER, 2007, p. 117. 
59 KASPER, 2007, p. 118. 
60 KASPER, 2007, p. 119. 
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não se trata de uma mera concretização de pensamentos positivos ou com a realização intra-

histórica de uma utopia. 

A noção bíblica do Reino tem raízes em acontecimentos concretos da história de Israel, 

sobretudo a saída do Egito e a peregrinação pelo deserto. Nessas ocasiões, o Deus de Israel 

mostrou-se como o Deus do caminho, aquele que conduz e é digno de confiança. Com o Exílio, 

Israel pôde ampliar sua fé em Deus: ele é o Senhor da história e o Senhor do mundo (Is 49,6). 

Israel anseia pela chegada do Reino como é possível verificar nas fórmulas cultuais, 

especialmente nos Salmos, “Deus é senhor” e “Deus é rei” (Sl 93,1; 96,10; 97,1; 99,1). É a 

concretização e o reconhecimento do senhorio divino em toda história. Por outro lado, o 

contraste entre a realidade que se impõe e a fé no “Deus-senhor” faz com que a espera do Reino 

“se escatologize”61, isto é, a fé de Israel, cujas raízes estão nas ações salvíficas do passado, se 

espiritualiza e aponta para uma plena realização: haverá um novo Êxodo (Ez 36,24) e uma nova 

aliança (Jr 31,31)62. 

A escatologização da chegada do Reino de Deus que já aparece nos livros proféticos, é 

um fato inquestionável na literatura apocalíptica: se, por um lado, a instauração da soberania de 

Deus correspondia a uma esperança histórica, por outro, o novo éon expressava uma realidade 

absolutamente transcendental (Dn 2,31-44): 

 

[A esperança escatológica] é, muito mais e em primeiro lugar, uma palavra de consolo 
e de esperança em uma situação hostil. Trata-se, pelas expressões escatológicas e 
apocalíticas, de uma transposição da experiência e da esperança salvíficas presentes e 
passadas na perspectiva de plenitude. Trata-se da certeza da fé em um Deus que se 
revela no fim como senhor absoluto de todo o mundo63. 

 

Jesus redireciona essa esperança: ele afirma que a esperança escatológica se cumpre 

agora (Mc 1,15s; Mt 4,17; Lc 10,9). O que foi esperado por muitas gerações, está aí (Lc 10,23). 

Em seu discurso programático na sinagoga de Nazaré, ele deixa claro que as palavras da 

Escritura se cumprem nele (Lc 4,21); agora é a hora. Contudo, a difícil realidade de Israel em 

seu tempo apontava em outra direção, portanto era de se esperar dúvidas e questionamentos às 

pretensões de Jesus. Ele, porém, começa a falar do Reino usando imagens e comparações: o 

 
61 KASPER, 2007, p. 120. 
62 VON RAD, G. Teologia do Antigo Testamento. Volume II. São Paulo: ASTE, 1974, p. 203-225. 
63 KASPER, 2007, p. 121. [Bei der eschatologischen Hoffnung] handelt es sich vielmehr primär um ein Wort des 
Trostes und der Hoffnung in einer bedrängten Situation. Es geht bei eschatologischen und apokalyptischen 
Aussagen um die Transposition gegenwärtigen und vergangener Heilserfahrung und Heilshoffnung in den Modus 
der Vollendung. Es geht um die Gewissheit des Glaubens, dass Gott sich am Ende als der absolute Herr aller Welt 
erweisen wird. 
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Reino de Deus é como a semente de mostarda (Mc 4,30-32) ou como um pouco de fermento 

misturado com farinha (Mt 13,33). 

A leitura dessas parábolas de Jesus sobre o Reino de Deus é, muitas vezes, equívoca. 

Ele não estava apontando a um crescimento orgânico; sementes e frutos não eram entendidos 

em continuidade, mas em contraste. O advento do Reino é ação direta de Deus; as parábolas 

não são simples comparações externas ou meros exemplos, são o único meio possível para 

expressar do que o Reino se trata64. 

A soberania de Deus é uma realidade oculta, mas não como a apocalíptica do Judaísmo 

tardio expôs, isto é, uma realidade que se oculta livremente para “além do céu”. O senhorio 

divino está oculto aqui e agora, no dia a dia, e ninguém pode contemplar o que em seu interior 

acontece. O “mistério do reinado de Deus” (Mc 4,11) não é “senão o despontar oculto do 

próprio Reino de Deus no meio de um mundo, que não deixa transparecer nada disso aos olhos 

humanos”65. 

A ocultação do Reino de Deus no mundo corresponde à tensão entre presente e futuro 

nas palavras de Jesus: em dados momentos, ele fala da irrupção do Reino aqui e agora, mas 

também de sua chegada no futuro como quando ensina seus discípulos a rezar (Mt 6,10; Lc 

11,2). Os avanços exegéticos do século XX, como indica W. Kasper, tentaram por diversos 

caminhos solucionar a tensão mencionada, ora acentuando realidade presente do Reino, ora 

ressaltando sua realização plena no futuro escatológico. Contudo, não se trata de uma tensão 

que pode ser solucionada facilmente. 

O primeiro passo para solucioná-la é a recuperação da compreensão bíblica de tempo. 

Não se trata da simples medida quantitativa, isto é, uma mera sucessão; é uma grandeza 

qualitativa (Ecl 3,1-4) que é percebida segundo seu conteúdo66. Essa compreensão de tempo 

permite um melhor entendimento do Reino de Deus, ou seja, agora é o tempo de sua chegada, 

o presente é qualificado pelo Reino que vem e que convida à decisão. Dito em outras palavras, 

o Reino de Deus é uma realidade futura, sua chegada, contudo, urge decisão e, portanto, torna-

se uma realidade presente que dá qualidade diversa ao próprio tempo. 

Entretanto, isso não elimina a tensão presente-futuro das palavras de Jesus sobre o Reino 

de Deus. Ele anuncia uma mudança futura iminente e a próxima chegada do Reino; em suas 

palavras há uma expectativa próxima que levanta um grave problema: teria Jesus se 

 
64 KASPER, 2007, p. 122. 
65 BORNKAMM G. Jesus de Nazaré. 15.ed. São Paulo: Teológica, 2005, p. 125. [Das Geheimnis der 
Gottesherrschaft] ist nichts anderes als der verborgene Anbruch des Gottesreiches selbst mitten in einer Welt, die 
für die Menschenaugen nichts davon erkennen lässt. 
66 KASPER, 2007, p. 124. 
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equivocado? O futuro por ele anunciado não estaria tão próximo como imaginava? Não se trata 

de uma pergunta meramente especulativa, mas de um questionamento que aponta não só às 

pretensões pessoais de Jesus, mas à verdade e à validade de todo seu anúncio. 

A resposta a essa pergunta brota novamente da compreensão bíblica do tempo, desta 

vez, porém, de uma segunda característica sua: a tensão entre expectativa próxima e atraso da 

parusia. A história não transcorre segundo um plano qualquer; a história é diálogo entre Deus 

e o ser humano. A promessa divina abre novas possibilidades para a humanidade; sua realização 

depende da decisão humana, de sua fé ou de sua descrença. O Reino de Deus, portanto, chega 

aonde Deus é reconhecido e crido como Senhor. 

O caráter dialógico de uma “história acontecendo” (geschehende Geschichte), nas 

palavras de Martin Buber67, torna compreensível a tensão entre expectativa próxima e atraso da 

parusia. O anúncio de Jesus revela a oferta definitiva de Deus ao ser humano68, ainda que ela 

se conforme à livre decisão humana. Logo, a oferta de Deus qualifica a situação presente como 

situação de decisão escatológica. 

Quando Jesus anuncia que o Reino está próximo, ele está, de fato, anunciando que Deus 

está próximo. Na tradição do Antigo Testamento, a chegada do Reino de Deus coincide com o 

dia do Senhor (Is 2,12; Am 5,18-20; Jl 2,1-11), no qual Deus fará valer sua divindade 

(Gottsein). Aqui aparece outra tensão própria do anúncio de Jesus: ainda que ele anuncie a 

chegada Reino, o centro de sua mensagem não é um espaço senhoril, mas Deus mesmo e seu 

senhorio (Herrsein). 

O senhorio de Deus é reconhecido no Antigo Testamento mediante a fé na Criação, ou 

seja, ele é Senhor de tudo o que é criado. A mesma fé está na mensagem de Jesus; ele se afasta 

do ensinamento do Judaísmo tardio que pregava a absoluta transcendência divina que só poderia 

ser transposta graças à mediação da Lei. O Deus de Jesus Cristo é próximo, é aquele que cuida 

da erva do campo (Mt 6,30) e alimenta as aves do céu (Mt 10,29). 

Não obstante, a soberania de Deus para Jesus possui um traço muito específico: trata-se 

da soberania no amor69. A proximidade de Deus, em seu Reino, isto é, a soberania de seu amor, 

é expressa por Jesus com a palavra abbá. Ele se relaciona com Deus como sendo seu Pai, com 

familiaridade, intimidade e confiança. Pai revela a profunda compreensão de Jesus sobre o 

senhorio de Deus. 

 
67 BUBER, M. Werke. Schriften zur Bible. 2. Band. München – Heidelberg: Kosel Verlag, 1964, p. 1031-1036. 
68 KASPER, 2007, p. 126. 
69 KASPER, 2007, p. 127. 
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A austeridade do uso da palavra pai para se referir a Deus no Antigo Testamento 

contrasta com sua superabundância nos Evangelhos: pelo menos 170 vezes, como indica W. 

Kasper. Por trás, está a clara intenção de transmitir o uso como do próprio Jesus, de sua boca. 

Jesus chama Deus de Pai mediante forma abbá, (Mc 14,36) que também aparece em Gl 4,6 e 

Rm 8,15 e evidencia a transmissão desse uso às primeiras comunidades cristãs. 

Porém, a novidade não está em que Jesus chame Deus de Pai, mas que se dirija a ele e 

se relacione com ele como tal. É fácil compreender o porquê da ausência da forma abbá na 

literatura veterotestamentária; tratava-se de uma expressão familiar usada pelas crianças para 

se dirigirem a seus pais, também uma expressão da vida cotidiana para se relacionar com 

pessoas a quem se devia algum respeito. Portanto, é perfeitamente compreensível a reação 

reticente dos contemporâneos de Jesus: ninguém se dirige a Deus usando uma expressão 

carregada de tanta familiaridade70. 

Jesus anuncia, porém, não só o modo como Deus se relaciona com os seus, mas como 

eles podem se relacionar com ele. As filhas e os filhos de Deus se relacionam com ele na certeza 

de sua proximidade, logo, na plena confiança de serem acolhidos por ele. Deus sabe o que cada 

um necessita; sua bondade e seu cuidado não conhecem limites (Mt 5,45). Nesse sentido, a 

filiação divina não é somente um dom da Criação, mas um dom salvífico escatológico (Mt 5,9; 

Lc 6,35; 20,36); trata-se, portanto, do sinal do Reino. 

Todavia, as palavras de Jesus não anulam a distância entre Deus e o ser humano: a 

expressão “Pai no céu” (Mt 5,16.45) e a referência à perfeição do Pai (Mt 5,48) manifestam a 

transcendência divina. Por isso, só é possível compreender a forma abbá referida a Deus dentro 

do anúncio do Reino. O senhorio divino se manifesta em sua soberania para amar e perdoar, 

sua perfeição se revela em sua misericórdia (Lc 6,36). Não se trata de uma perfeição segundo 

as noções gregas, isto é, o mais alto grau de bondade moral; a perfeição divina se manifesta 

como bondade criativa, que torna os demais bons e compartilha com eles seu amor. 

Como consequência, entende-se que o Reino é “coisa de Deus” (Gottes Sache): jamais 

se tornará presente pelo mero esforço ético-religioso ou por empreitadas sociopolíticas. O Reino 

de Deus não pode ser planejado ou organizado, é um dom (Mt 21,43; Lc 12,32) e um legado 

(Lc 22,29). Todavia, não se deve imaginar que o ser humano seja passivo diante do Reino que 

lhe é ofertado por Deus, diante do senhorio de Deus no amor. Às mulheres e aos homens, às 

crianças, às idosas e aos idosos que acolhem a Boa-nova do Reino são exigidas conversão e fé 

(Mc 1,15): 

 
70 KASPER, 2007, p. 129. 
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Fé é, portanto, confiar e construir sobre o poder Deus presente em Jesus, fundar a 
existência em Deus. Fé significa, portanto, “deixar-Deus-atuar”, “deixar-Deus-agir”, 
deixar Deus ser Deus e lhe dar a honra, ou seja, reconhecer seu senhorio. Em tal fé, o 
Reino de Deus se torna uma realidade concreta na história. A fé corresponde, por 
assim dizer, ao espaço livre para a existência do Reinado de Deus71. 

 

Com a afirmação acima, o teólogo alemão não quer dizer que o Reino seja conquista ou 

resultado da fé, pelo contrário. A fé é momento segundo e só pode ser compreendida a partir 

do anúncio do Reino. Ao mesmo tempo, não se pode pensar em uma fé particularizada, nem 

sequer em um movimento puramente interior. A fé é resposta ao advento do Reino de Deus e 

se concretiza no amor a Deus e ao próximo (Mc 12,29-31). 

O abbá de Jesus não é o deus dos filósofos, isto é, o motor imóvel ou o fundamento 

imutável sobre o qual tudo o que é se sustenta. O Deus de Jesus Cristo é o Deus vivo que se 

autolimita pelo amor; é o Deus da história, aquele que propõe e assegura um novo começo; ele 

é a força do futuro. Seu ser livre se mostra em toda possibilidade para recomeçar e sua 

transcendência, em seu ser não-determinável. Entretanto, isso não significa que o futuro aberto 

por Deus seja destino imprevisível, e que a liberdade divina, arbitrária. Deus é livre no amor e, 

por isso, pode se doar por completo sem abdicar de si mesmo, sem se perder. 

Jesus anuncia a vinda do Reino de Deus no amor, isto é, o fundamento e o sentido de 

toda realidade se tornam real, porém de um modo novo e definitivo ou, em outras palavras, com 

o advento do Reino o mundo alcança sua salvação. Por isso, à diferença do Batista, o anúncio 

da chegada do Reino de Deus é para Jesus Boa-notícia; para João, a chegada do Reino se daria 

em um juízo ameaçador, para Jesus, sua chegada é uma oferta salvífica. 

Mesmo que não defina precisamente o que o Reino de Deus é, Jesus o converte em 

noção salvífica central e, anunciando sua proximidade, realiza toda esperança humana em uma 

transformação radical das relações e um novo começo72. Os Evangelhos traduzem a realização 

dessa esperança com as seguintes expressões: os cegos veem, os aleijados caminham, os 

leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a 

Boa-nova do Reino (Lc 7,22; Mt 11,5). 

A transformação radical de todas as relações alcança na expressão makarioi um 

significado profundo. Mesmo se tratando de uma formulação já conhecida na literatura 

 
71 KASPER, 2007, p. 131. Glauben meint also ein Trauen und Bauen auf die in Jesus wirksame Macht Gottes, ein 
Gründen der Existenz in Gott. Glauben bedeutet also „Gott-wirken-Lassen“, „Gott-in-Aktion-treten-Lassen“, Gott 
Gott sein lassen und ihm die Ehre geben, also seine Herrschaft anerkennen. In einem solchen Glauben wird Gottes 
Herrschaft konkret Wirklichkeit in der Geschichte. Der Glaube ist gleichsam die Hohlform für das Da-sein der 
Herrschaft Gottes. 
72 KASPER, 2007, p. 134. 



228 

 

sapiencial judaica e grega (Eclo 25,7-10), as bem-aventuradas e os bem-aventurados do 

Evangelho não são reconhecidos por estarem em posse de bens profanos: elas e eles são os 

pobres, os famintos, os que choram, os que são caluniados e perseguidos. 

Quem são os pobres a quem a Boa-notícia do Reino é anunciada? Os evangelistas 

divergem: enquanto para Mateus são os “pobres em espírito” (Mt 5,3), para Lucas são os 

verdadeiramente pobres (Lc 6,20), porém não simplesmente aquelas e aqueles que não gozam 

da posse de bens materiais, mas quem assume a pobreza por causa do discipulado73. Ao mesmo 

tempo, não se pode esquecer que Jesus não se refere somente aos pobres; ele também chama de 

makarioi os desamparados, os hostilizados, os desesperados, os presos, os castigados, os 

desanimados e os entristecidos. Trata-se da mesma parcialidade presente no Antigo 

Testamento, sobretudo na crítica às injustiças sociais do livro do profeta Amós (Am 2,7; 4,1; 

5,11) e na aclamação “pai dos órfãos e protetor das viúvas” dos Salmos (Sl 68,6; 146,9). 

Não obstante, a pobreza exaltada por Jesus não pode ser romantizada. Suas palavras não 

estão dirigidas a uma classe social específica, tampouco são um programa de exclusivo cunho 

social. Jesus não reprova totalmente os ricos que o convidaram ou pelos quais ele se deixou 

convidar (Lc 19,1-10). Ele não transforma a pobreza em uma reivindicação apenas com os 

sinais invertidos da ganância; pobres são aqueles “que do mundo nada têm a esperar do mundo, 

mas que esperam tudo de Deus; os que dependem de Deus, mas também se lançam em seus 

braços”74. 

Jesus é coerente em suas ações, isto é, sua pregação coincide com sua prática: ele é 

próximo dos pequenos e humildes (Mc 9,42 e par.; Mt 11,25), mostra-se solidário com os 

cansados e abatidos (Mt 11,28), coloca-se ao lado de publicanos e pecadores (Mc 2,16 e par.), 

de prostitutas (Mt 21,32) e de todas e todos tratados como “sem Deus” porque violavam de um 

ou outro modo a Lei. Com elas e eles, Jesus se solidariza, são pessoas difamadas e não 

pertencem a nenhuma classe, vivem à margem das estruturas sociais. 

Portanto, não se deve espiritualizar rapidamente o que acaba de ser apresentado; não se 

trata da oferta de conforto para um futuro indeterminado e distante. O tempo da salvação já se 

manifesta em Jesus, como se vê em seus milagres e curas; o Reino de Deus se manifesta em 

suas ações em favor daquelas e daqueles que nada têm. A salvação revelada com a chegada do 

Reino toca o ser humano completo, sua alma e seu corpo, seu interior e seu exterior. 

 
73 KASPER, 2007, p. 135. 
74 BORNKAMM, 2005, p. 134. [Die Armen sind die], die von der Welt nichts zu erwarten haben, aber von Gott 
alles erwarten, die auf Gott Angewiesenen, aber auch auf Gott Sich-werfenden. 
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Por outro lado, as parábolas dos dois pecadores (Lc 7,41-43), do devedor implacável 

(Mt 18,23-25) e do pai e seus dois filhos (Lc 18, 11-32) mostram que a salvação ofertada por 

Deus com o advento de seu Reino tem como conteúdo a remissão das culpas e o perdão dos 

pecados. A proximidade de Deus em seu Reino é saber-se “absolutamente acolhido, confirmado 

e infinitamente amado, que pode acolher a si mesmo e aos demais. Salvação é alegria em Deus 

que se traduz em alegria no próximo e com o próximo.”75. 

Essa salvação também se manifesta na soberania do amor de Deus no seio da 

humanidade. Quando Deus perdoa o pecado ao pecador, também o convida a perdoar todas e 

todos que contra ele pecaram (Mt 18,22; 6,12; Lc 11,4). A salvação é prometida aos 

misericordiosos (Mt 5,7), e a chegada do Reino de Deus é a irrupção do tempo do amor que 

supera o ciclo vicioso da violência, da culpa e da vingança. 

O amor é o novo começo e a concretização da salvação. Mulheres e homens, crianças, 

idosas e idosos alegram-se pela conversão dos pecadores (Lc 7,36-47), as barreiras dos pré-

conceitos sociais são derrubadas e surge um novo modo de comunicação entre os seres 

humanos, marcado pela ternura fraterna, pela compaixão e pela alegria. Todo poder demoníaco 

é vencido com a chegada do Reino e as forças do mal que destroem a Criação são superadas76. 

 

3.2.3 Coincidências e divergências 

 

O Reino de Deus anunciado por Jesus é fundamental para a Teologia de J. Sobrino e W. 

Kasper. Ambos os autores coincidem muito mais que divergem: o Reino é uma iniciativa 

gratuita de Deus, uma oferta bondosa de salvação aos pobres deste mundo. Nada que o ser 

humano possa fazer será causa para a irrupção do Reino; é obra da gratuidade divina. Outrossim, 

o Reino de Deus, no anúncio do Nazareno, é noção totalizante, ou seja, expressa a totalidade da 

realidade: sua relação com o Pai, com a Criação e com a humanidade. 

As três vias trilhadas por J. Sobrino recolhem noções prévias, destacando os pobres 

como aquelas e aqueles a quem a mensagem de Jesus se dirige, e evidenciam que Reino de 

Deus é, sobretudo, uma noção prática, isto é, somente pela ação libertadora é possível 

vislumbrar o alcance da mensagem de Jesus de Nazaré. Precisamente pela consideração que 

surge da terceira via, está a maior divergência entre o exposto pelo teólogo da Libertação e W. 

 
75 KASPER, 2007, p. 137. […] dass man absolut angenommen, bejaht und unendlich geliebt ist, dass man sich 
und den Andern annehmen kann und darf Heil ist Freude an Gott, die sich auswirkt in Freude am Nächsten und 
mit dem Nächsten. 
76 KASPER, 2007, p. 139. 
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Kasper. Segundo J. Sobrino, o teólogo alemão, ao não identificar os pobres com um grupo 

histórico, transformou o Reino em um abstrato universal77. Ao mesmo tempo, relacionar seu 

conteúdo central com amor sem especificações, afasta-o do que seria o mais concreto do 

anúncio de Jesus78. Mas isso é correto? 

Como já foi mencionado na introdução deste capítulo, a Teologia de W. Kasper também 

se inspira nos sinais dos tempos. Enquanto a irrupção dos pobres é claro sinal dos tempos para 

a elaboração teológica de J. Sobrino e das teólogas e dos teólogos da Libertação, a superação 

do pensamento liberal europeu o é para W. Kasper. O teólogo alemão ressalta, portanto, que o 

Reino não pode ser entendido como resultado do aprimoramento ético ou da evolução social79; 

é puro dom de Deus. Por outro lado, o novo mundo que surge da irrupção do Reino de Deus só 

é possível por um amor que tudo renova e suplanta o ódio e a violência. A esperança histórica 

de um mundo justo não exclui o amor, pelo contrário, ele “é antes o cumprimento pleno da 

justiça”80. 

Uma vez esclarecido esse ponto, é preciso destacar ainda dois pontos de convergência 

entre os autores. Mesmo que a exposição anterior tenha partido do pensamento cristológico de 

J. Sobrino e W. Kasper é possível vislumbrar uma consequência eclesiológica: a Igreja 

definitivamente não é o Reino de Deus. De fato, a Igreja está constantemente sob seu juízo, 

manifestando em sua peregrinação o que o Reino não é. Não se deve pensar, em primeiro lugar, 

no fato de que a Igreja, em sua peregrinação, manifesta o que o Reino não é por causa de seu 

pecado; isso se dá por sua provisoriedade e referência constante ao mistério. A Igreja peregrina, 

portanto, é contemplada como Sacramento do Reino. 

Esse seu ser sacramental – o que é investigado por este trabalho – realiza-se pela 

bondade e pela misericórdia. Tal como Deus aproxima-se dos pobres do mundo oferecendo 

bondosamente libertação e salvação, a Igreja é chamada a se aproximar das mulheres e dos 

homens que vivem sob a miséria e a pobreza sendo sinal de esperança não só em um mundo 

melhor, mas no mundo novo anunciado por Jesus Cristo. Portanto, a Igreja que tem como 

pretensão ser “germe e princípio” do Reino (LG 05) deve viver descentrada e se converter em 

verdadeiro Sacramento da misericórdia. 

 

3.3 A emergência da misericórdia de Deus 

 
77 SOBRINO, 1993, p. 160-162. 
78 SOBRINO, 1993, p. 161. 
79 KASPER, 2007, p. 117. 
80 KASPER, 2007, p. 139. Liebe ist vielmehr die überbietende Erfüllung der Gerechtigkeit. 
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Contudo, antes de aprofundar na tese principal deste trabalho, a Igreja como Sacramento 

da misericórdia, é mister redescobrir um “tema imperdoavelmente esquecido”. W. Kasper em 

seu livro A misericórdia – condição fundamental do Evangelho e chave da vida cristã, 

publicado em 2012, ano anterior à eleição de Jorge Mario Bergoglio para a sede episcopal de 

Roma, já apontava ao que chegaria a ser um dos temas centrais do novo Pontificado: a 

misericórdia. 

A crueza do século XX persiste nos primeiros decênios do século XXI em conflitos 

armados e no escândalo da injustiça social. O terrorismo e a violência, as catástrofes provocadas 

pelas mudanças climáticas, a enorme quantidade de mulheres e homens expatriados e o descarte 

de seres humanos clamam ao céu e imploram por justiça (Gn 4,10; 18,20-21). Ainda é possível 

sustentar a fé em um Deus clemente e compassivo (Sl 116,5), lento em sua cólera e cheio de 

amor e misericórdia (Ex 34,6; Jn 4,2)? O porquê do sofrimento do justo, que perpassa as páginas 

do Antigo Testamento (Jó 1,13-22), continua sendo questionado diante do massacre de 

indefesos e inocentes. Toda essa dor se converteu em argumento poderoso para o ateísmo 

moderno e a indiferença religiosa contemporânea81. 

Se não bastasse a dor dos corpos, está a dor do espírito, como a falta de sentido e a 

solidão. A resignação e o derrotismo não podem ser assumidos como reação de pessoas 

superficiais, o desespero diante de uma situação assim faz com que aquelas e aqueles, que se 

dedicam à reflexão sobre uma possível saída, tampouco escapem de um amargo pessimismo. 

Por outro lado, não procurar uma resposta significa renunciar à esperança e converter o 

ser humano “num animal engenhoso, que só é capaz de se alegrar com as coisas materiais”82. 

Renunciar à esperança é a mesma coisa que fechar as portas para a justiça e dar razão para a 

violência; é permitir que o verdugo triunfe sobre a vítima e decretar, assim, a total 

impossibilidade da graça, do amor e da salvação83. 

Portanto, refletir sobre a misericórdia não aponta somente para uma mudança radical na 

pergunta sobre Deus, mas na pergunta pelo próprio ser humano. Em face às atrocidades dos 

séculos XX e XXI, a fé em um Deus bondoso e misericordioso é colocada em xeque, contudo, 

ao deixar de lado a bondade e a misericórdia divinas o ser humano renuncia à fecundidade de 

sua vida84 e cai, inevitavelmente, no niilismo. 

 
81 KASPER, 2015, p. 13. 
82 KASPER, 2015, p. 14. 
83 KASPER, 2015, p. 15. 
84 KANT, I. Crítica da razão prática. Petrópolis: Ed. Vozes, 2016, p. 166-167. 
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É mais que legítimo e urgente que a pergunta sobre Deus volte ao centro do debate, mas 

não sob a perspectiva de sua existência ou não. Trata-se da pergunta sobre o Deus “rico em 

misericórdia” (Ef 2,4), no qual é possível crer porque permite ao ser humano recomeçar; é o 

Deus dos vivos e não dos mortos (Lc 20,38), que permite esperar contra toda esperança (Rm 

4,18) e que, no final, enxugará toda lágrima (Ap 21,4). Questionar-se pela misericórdia de Deus 

não é, portanto, tarefa opcional para quem crê. 

Agostinho de Hipona testemunhou a misericórdia e a proximidade de Deus quando mais 

afastado dele estava: “Louvor e a glória a Vós, ó Fonte de Misericórdias! Eu tornando-me mais 

desgraçado, e Vós, cada vez mais pertinho de mim!” (Conf. VI, 16, 26)85. João XXIII, João 

Paulo II e Bento XVI, de modos diversos, explicitaram a urgência da misericórdia, na segunda 

metade do século XX. Não obstante, ela permaneceu por séculos a fio “um tema 

imperdoavelmente esquecido”86. Que seja tema de suma importância para atualidade e central 

tanto no Antigo e no Novo Testamento está claro; é grave, entretanto, o fato de que tenha sido 

um tema marginal para a Teologia Dogmática. Em diversos manuais e dicionários, a 

misericórdia é só mais um dos tantos atributos divinos87. 

Como consequência imediata disso, está a transformação da misericórdia em um 

conceito aplicado a uma pastoral e a uma espiritualidade “suaves”, o que em nada corresponde 

ao vigor da Escritura88. O que estaria em jogo seria uma mera prática flexível que trata de fazer 

justiça sem maiores implicações; se por um lado, tal prática é compreensível como resposta ao 

legalismo, por outro, não se justifica pela ausência de energia. 

Mas a problemática é ainda mais profunda: a Teologia ocidental foi profundamente 

marcada pela determinação metafísica da essência divina, logo, os atributos que brotam dessa 

essência ocupam o foco principal na doutrina sobre Deus. A misericórdia não resulta da 

essência metafísica divina, mas da autorrevelação histórica; a pergunta pela misericórdia, 

portanto, não se restringe ao simples questionamento sobre mais um dos tantos atributos 

divinos, mas como a própria doutrina teológica tem sido formulada89. Por que a essência 

metafísica teria precedência sobre a autorrevelação histórica de Deus? 

Uma reflexão sobre a misericórdia sempre encontrará dificuldades em uma doutrina 

elaborada desde um ponto de partida exclusivamente metafísico. Deus é a plenitude do ser, 

dessa plenitude resulta sua perfeição que compreende sua impassibilidade (apathéia); logo, não 

 
85 AGOSTINHO de Hipona. Confissões. Petrópolis: Ed. Vozes, 2011. (Coleção Vozes de Bolso). 
86 KASPER, 2015, p. 21. 
87 KASPER, 2015, p. 22. 
88 KASPER, 2015, p. 23. 
89 KASPER, 2015, p. 24. 
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há possibilidade, em uma perspectiva metafísica, para que ele compartilhe passivamente o 

sofrimento das criaturas. A misericórdia e a compaixão só podem ser concebidas em um sentido 

ativo, isto é, Deus se opõe ao sofrimento das criaturas (ST I q. 21 a. 3)90. Porém, a revelação 

bíblica mostra um Deus que tem seu coração (cors) com e para os pobres (miseri) e padece. 

Para evitar as aporias geradas pela consideração da impassibilidade divina, tomou-se a 

opção de abordar o tema da misericórdia unido à justiça divina. Contudo, essa abordagem ainda 

era mais filosófica que teológica: a justiça é o procedimento pelo qual cada um recebe o que 

lhe corresponde (suum cuique), desse procedimento fazem parte a iustitia legalis, a iustitia 

distributiva e a iustitia vindicativa. Como harmonizar a justiça retributiva divina com a 

misericórdia, se ele recompensa os bons e castiga os maus? A resposta estava no fato de que 

Deus se mostra misericordioso para com os pecadores arrependidos e para com aqueles que 

anseiam a conversão91. A conclusão do raciocínio era óbvia: a misericórdia estaria subordinada 

à justiça retributiva e punitiva de Deus. Mas é assim? 

O medo e a incerteza da salvação conduziram muitos à pergunta sobre a misericórdia 

divina; “como encontro um Deus misericordioso?” questionava-se o jovem M. Lutero. A 

resposta encontrada por ele é o fato de que a justiça divina, assim como apresentada na 

Escritura, não é uma justiça punitiva, mas uma justiça justificadora92. 

Não obstante, o desafio de dar à misericórdia o lugar que lhe corresponde dentro da 

Teologia permanece. Não se trata de ressaltar exclusivamente a imagem do “bom Deus” (guter 

Gott), que mais se parece a um colega bonachão. A misericórdia de Deus deve ser 

compreendida como sua justiça, como sua santidade; um discurso assim sobre a misericórdia é 

caminho para resgatar o anúncio do Pai bondoso e compassivo de Jesus de Nazaré. 

 

3.3.1 As bases bíblicas do discurso sobre a misericórdia de Deus 

 

O retorno às bases bíblicas do discurso sobre a misericórdia não permite uma mera 

repetição daquilo que o pensamento ocidental chama de empatia. Ao leitor atento se 

descortinam novas facetas e perspectivas que correspondem mais precisamente à Revelação de 

um Deus bondoso e misericordioso93. Em primeiro lugar, é preciso afirmar que a noção de um 

 
90 TOMÁS de Aquino. Suma Teológica: teologia, Deus, Trindade: I parte. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 2016. v. 01. 
91 KASPER, 2015, p. 25. 
92 As grandes disputas teológicas entre católicos e luteranos se deram, especialmente, em torno à problemática da 
justificação. Passados quase cinco séculos da Reforma Protestante, as duas Igrejas puderam emitir a Declaração 
conjunta sobre a doutrina da Justificação em 31 de outubro de 1999. Disponível em: 
https://www.conic.org.br/portal/files/DOUTRINA_DA_JUSTIFICACAO.pdf. Acesso em: 16 mar. 2021. 
93 KASPER, 2015, p. 59. 
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“Deus vingativo” não corresponde à revelação do Antigo Testamento; o mesmo Deus que se 

revela como o Senhor Deus de Israel, o Criador do céu e da terra, é o Pai de Jesus Cristo. 

As opções linguísticas usadas tanto no Antigo como no Novo Testamento para se 

referirem à misericórdia são: rahamim, usado no texto veterotestamentário para designar a 

compaixão e misericórdia (Sl 25, 6; 69,17; Jr 31,20), tem sua origem na palavra rehem, seio 

materno, entranhas ou a sede de sentimentos, e foi traduzido grego como splánchna, cujo uso 

neotestamentário expressa a misericórdia que brota do coração (Lc 1,78), e como oiktirmós, 

que expressa enternecimento e altruísmo (Fl 2,1); hesed e hien expressam amor e misericórdia 

(Os 6,6), cuja tradução ao grego é éleos (Mt 9,13; 12,7)94. 

Entretanto, não se capta a profundidade da misericórdia na Escritura, se se deixa de lado 

o conceito bíblico coração (leb, lebab, em hebraico; kardía, em grego). Não é somente um 

órgão vital do corpo humano, mas “o centro da pessoa, a sede dos sentimentos e do 

julgamento”95. Os sentimentos humanos não são vistos como debilidade; o texto bíblico dá 

espaço a eles e, figurativamente, também os atribui a Deus. Ter compaixão e manifestar 

sentimentos, inclusive com lágrimas (Sl 80,6), jamais significa fraqueza. 

Coração chega a ser expresso teologicamente: Deus escolhe mulheres e homens 

segundo seu coração (1Sm 13,14; At 13,22), apascenta seu rebanho com integridade de coração 

(Sl 78,72) e se entristece, em seu coração, pelo pecado do ser humano (Gn 6,6). 

Deus se revela como um apaixonado pelo ser humano, como aquele que não só se 

enternece ou se entristece, mas é solícito e indulgente. Misericórdia (hesed), portanto, é um 

conceito relacional e expressa uma ação que perdura no tempo; um dom inesperado e imerecido 

que ultrapassa toda expectativa humana96. Ao se inclinar diante da miséria humana, Deus 

transcende toda categoria e manifesta seu mistério santo. 

Mas também é preciso contemplar a história da salvação em sua totalidade para resgatar 

a riqueza da misericórdia. Depois do generoso ato criador, a catástrofe do pecado invade e 

marca a história. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus (Gn 1,26), quer ser 

como deus (Gn 3,5) e decidir arbitrariamente sobre o bem e o mal97. A misericórdia, porém, 

aparece quando Deus tece para o ser humano roupas para que se proteja das intempéries e 

 
94 W. Kasper apresenta suscintamente a semântica hebraico e grega para misericórdia (KASPER, 2015, p. 60). O 
artigo A misericórdia na Bíblia de Enzo Bianchi e José Carlos Carvalho, publicado em português no volume 37, 
número 01 (2016) da revista Humanística e Teologia traz maiores nuances e riqueza sobre o tema. 
95 KASPER, 2015, p. 61. 
96 KASPER, 2015, p. 62. 
97 KASPER, 2015, p. 63. 
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preserve sua dignidade (Gn 3,21). O fim do dilúvio marca um recomeço, Deus bendiz o ser 

humano e coloca no céu o sinal de sua aliança (Gn 8,1-9,7). 

Em Abraão, porém, Deus inicia uma história alternativa; ele não só se opõe ao caos e à 

catástrofe, mas abre um novo horizonte de benção e salvação. A vocação de Abraão (Gn 12,1-

3) é promessa de vida em plenitude para toda a humanidade98. Deus explicita sua misericórdia 

quando dá a conhecer seu nome (Ex 3,14) e liberta seu Povo (Ex 3,7-10). A revelação de Deus, 

como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó vincula o acontecimento da sarça 

ardente com o início da história da salvação, com a promessa de vida em plenitude99. 

Não se deve confundir, entretanto, a proximidade de Deus com camaradagem. O nome 

revelado a Moisés remete à sua santidade e ao seu mistério inefável, à sua absoluta 

transcendência em relação a todas as coisas do mundo; se, por um lado, Deus é solícito, ouve 

os clamores de seu Povo e vem a seu encontro para libertá-lo, por outro, é o Senhor da história 

e nela intervém de um modo nunca previsto100. 

Contudo, o ápice da manifestação da misericórdia divina no Antigo Testamento está nos 

escritos proféticos, mais precisamente no livro do profeta Oseias. Israel violou a aliança e se 

prostituiu (Os 1,2); Deus já não mostrava mais compaixão para com seu Povo (Os 1,6) e rompe 

com ele (Os 1,9). Quando o futuro se mostra fadado à desgraça, eis a reviravolta em Deus 

mesmo: “Meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas comovem-se” (Os 11,8). 

A aniquilação do Povo é suspensa pela subversão do próprio Deus que lança para fora sua ira101. 

Oseias apresenta a justificativa para um agir divino assim: Deus não é um ser humano, 

ele é santo diante de seu Povo e não se deixa levar pela ira (Os 11,9). Sua alteridade radical não 

é manifestada ao ser humano por sua justiça ou por sua transcendência; a santidade e a 

divindade de Deus são patentes em sua misericórdia. É, de fato, uma subversão de Deus mesmo, 

que não se revela como justiceiro, tampouco apático, mas como aquele que se comove por 

dentro e resgata os seus de sua aflição sem deixar de ser o Santo, o totalmente Outro. É 

essencialmente distinto do ser humano porque eterna é a sua misericórdia (Sl 106; 118; 136). 

W. Kasper afirma “com Deus fracassa toda a teologia, por muito inteligente que ela seja; 

Ele não se enquadra em nenhum esquema”102. As formulações teológicas não conseguem 

expressar a profundidade da misericórdia: por ser essencialmente misericordioso, Deus se 

revela transcendente; por ser misericordioso, Deus se revela próximo. Sua transcendência não 

 
98 KASPER, 2015, p. 64. 
99 KASPER, 2015, p. 65. 
100 KASPER, 2015, p. 66. 
101 KASPER, 2015, p. 70. 
102 KASPER, 2015, p. 71. 
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é infinita distância e sua proximidade tampouco é negligente; transcendência e proximidade 

divinas salvam. A salvação por ele oferecida é imprevisível e expressa sua absoluta alteridade 

e sua misteriosa ocultação (Is 45,15). 

Logo, a revelação da misericórdia de Deus deve ser colocada em relação com seu ser 

santo (kadosh). Deus é santo porque está separado de toda realidade mundana e, sobretudo, de 

todo mal (Is 6,3). Deus se opõe ao mal e manifesta sua “ira”, que não deve ser entendida como 

uma ação movida pela cólera ou pela fúria, mas resistência ao pecado e à injustiça. 

Consequentemente, a revelação da misericórdia tampouco pode se distanciar da justiça 

(tsedaqah) divina. Israel professa sua fé na justiça de Deus, ou seja, por sua santidade ele castiga 

o mal e recompensa o bem. Mas deve se atentar a um detalhe importante: a fé na justiça de 

Deus não constitui uma ameaça para o Povo, mas é um verdadeiro enunciado de esperança103. 

Em um mundo injusto, a manifestação universal da justiça divina (Sl 67,5; 96,13) é obra de 

misericórdia para com aquelas e para com aqueles que são privados de seus direitos. 

A ação divina é parcial, isto é, ele é solícito para com os pobres. “Como um pai é 

compassivo com seus filhos, Iahweh é compassivo com aqueles que o temem” (Sl 103,13). Os 

pobres e os humildes (‘anawim), que nada esperam do mundo e põem toda sua esperança em 

Deus, elevam a ele seu louvor. Ele não é um Deus irado e vingativo; aplaca sua ira e concede 

espaço para o ser humano se converter e recomeçar. Unida à justiça, a misericórdia não se 

mostra como “graça barata”; em sua bondade, Deus quer que os seres humanos levem a cabo 

obras do direito e da justiça (Am 5,24), obras do direito e da amabilidade (Os 2,21). 

Misericórdia e justiça não estão em contradição; pela misericórdia, Deus contém sua ira e 

concede espaço e graça para que o pecador se converta. 

Contudo, a revelação da misericórdia divina culmina no Novo Testamento. A “pré-

história da atividade pública de Jesus”104 narrada por Mateus e Lucas insere seu nascimento na 

história de salvação. Mateus, na genealogia de seu Evangelho, vincula Jesus a Abraão (Mt 1,1-

17) e Lucas, a Adão (Lc 3,23-38). 

Ele chega ao mundo para cumprir a promessa de salvação dada por Deus a seu Povo 

(Mt 1,21); ele é a culminação da história da compaixão divina (éleos) que se manifesta de 

geração em geração (Lc 1,50). Graças à sua misericórdia, Deus visita seu Povo e ilumina todas 

e todos que “jazem nas trevas e na sombra da morte” (Lc 1,79). Trata-se de um acontecimento 

aguardado com esperança há tempos (Lc 2,10-11) por gente simples e piedosa, como Zacarias 

e Isabel, Simeão e Ana. 

 
103 KASPER, 2015, p. 73. 
104 GNILKA, J. Das Matthäusevangelium. I. Teil. Freiburg i. B. – Basel – Wien: Herder Verlag, 1986, p. 01. 
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Não se trata somente de um acontecimento que mudará os rumos de Israel, mas cumpre 

a promessa feita a Abraão: “Por ti serão benditos todos os clãs da terra” (Gn 12,13). Em Jesus, 

todas as nações são abençoadas; seu nascimento traz alegria aos distantes povos do Oriente (Mt 

2,1-12) e antecipa a peregrinação escatológica a Sião (Is 2,2-3; 60,6; Mi 4,1-3). Nele, o shalom 

universal irrompe para toda a Terra. 

O termo eu-aggélion usado por Marcos ao início seu livro já expressa a novidade do que 

ali será narrado. “Cumpriu-se o tempo e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede 

no Evangelho” (Mc 1,15); o tempo se cumpre com a chegada de Jesus, com ele, a ansiada 

mudança de época acontece, nele se dá a alvorada do Reino de Deus105.  Lucas relata o começo 

da atividade pública de Jesus de modo mais intenso; ele está na Sinagoga de Nazaré em um 

sábado e proclama seu programa de ação; a obra de Jesus está diretamente vinculada à sua 

Pessoa (Lc 4,18-19). 

Seus atos de cura e libertação mostram sua solicitude para com os miseráveis, os pobres, 

os insignificantes do ponto de vista humano. Ele se dirige a todas e a todos que carregam 

pesados fardos e se encontram abatidos e desanimados (Mt 11,28). Em vida pública, Jesus não 

só anuncia que Deus é misericordioso, ele mesmo o é. São inúmeros os relatos que nos quais 

se explicita sua compaixão: ele sente compaixão (splanchnistheís) e se identifica com os 

enfermos e os leprosos, com quem chora pela perda de um ser querido, com quem tem fome e 

é perseguido; na cruz, não hesita em perdoar e orar por quem lhe tortura (Lc 23,34.43). 

Seu eu-aggélion é a Boa-notícia da misericórdia anunciada a todas e a todos para 

sempre106. Deus aplaca para sempre sua ira e abre espaço definitivo para o amor. Ao contrário 

de seus contemporâneos, Jesus não se afasta dos pecadores, faz refeições com eles (Mc 2,13-

17 e par.), é amigo dos cobradores de impostos (Lc 7,34) e se mostra bondoso para com as 

prostitutas (Lc 7,36-50); na parábola do fariseu e do publicano exalta este que batia no peito 

implorando compaixão e não aquele envaidecido por suas obras (Lc 18,9-14). 

Jesus anuncia um Deus que é Pai misericordioso, um Deus com quem é possível se 

relacionar de modo pessoal, porque conhece cada uma e cada um. A oração cristã por excelência 

é dirigida ao Pai (Mt 6,9; Lc 11,2), a quem não é preciso dizer muitas palavras porque sabe o 

que cada um necessita (Mt 6,8). Ele cuida dos pássaros do céu e da erva do campo (Mt 6,25-

34), tem contado os fios de cabelo de cada um (Lc 12,7) e faz brilhar o sol sobre bons e maus e 

a chuva cair sobre justos e injustos (Mt 5,45). Deus é o Pai do céu e da terra, o Pai da vida e do 

pão; o ser humano não se encontra lançado e órfão na imensa vastidão do universo, não é mera 

 
105 KASPER, 2015, p. 87. 
106 KASPER, 2015, p. 88. 
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obra do acaso ou simples resultado da evolução da matéria. A perfeição divina, como bem 

escreve Lucas, está na misericórdia (Lc 6,36). 

Não há apresentação melhor do Pai misericordioso que as palavras do próprio Jesus107. 

Merecem destaque as parábolas do bom samaritano (Lc 10,25-37) e do pai e seus dois filhos 

(Lc 15,11-32), nas quais a misericórdia se converte na perfeita realização da justiça. Elas 

manifestam uma realidade profunda que se converte em desafio para quem segue Jesus: ele 

perdoa as pecadoras e os pecadores e come com elas e com eles porque o Pai dos céus é assim. 

Atuando desse modo, ele revela como o Pai atua108 e como aquelas e aqueles que querem segui-

lo devem atuar. 

Não obstante, esse modo de atuar de Jesus resultou em sua maior oposição, que 

culminou na morte de cruz. Seus adversários reprovavam suas boas obras realizadas no dia de 

sábado, assim como seu atrevimento em perdoar os pecados (Mc 2,6-12; 3,5-6). Mas rejeitar 

Jesus, suas obras e sua mensagem, significa excluir-se da salvação (Mt 11,6). Suas duras 

palavras sobre o juízo final revelam a oportunidade dada pela misericórdia divina e são um 

chamado à conversão. 

Ao cear com os seus antes da Paixão, deixa como testamento sua entrega “por muitos” 

(Mc 14,24; Mt 26,28), “por vós” (Lc 22,19; 1Cor 11,24). Independentemente das divergências 

nas tradições do Novo Testamento, a entrega vicária da vida de Jesus, entendida como morte 

vicária, é evidente109. Em sua entrega, está o cerne de sua existência, “ser-para-nós”, “ser-para-

todos”, sua pró-existência. Não é possível deixar de lado as dificuldades que a morte vicária 

traz especialmente no sentido da representação, isto é, alguém que tenha assumido uma 

incumbência por outros sem a expressa permissão. Tal dificuldade contradiz a noção de 

responsabilidade pelas próprias ações e, ao mesmo tempo, estaria o escândalo de um Deus que 

salva o mundo sobre o cadáver de seu Filho110. 

Para superar essas dificuldades é preciso chegar à miséria metafísica, à completa 

impossibilidade de salvação na qual o ser humano se encontra por causa do pecado. Trata-se de 

uma visão conjunta da Escritura, a falta de um “contamina” todo o Povo (Rm 5,12), o pecado 

e a submissão à morte têm como consequência a realidade de que nenhum indivíduo possa 

retirar a si mesmo dessa situação. Deve-se entender a representação vicária da entrega da vida 

de Jesus dentro desse horizonte; o ser humano só pode ser salvo do pecado e da morte, se Deus, 

 
107 SCHÜRMANN, H. Das Lukasevangelium. I. Teil. Freiburg i. B. – Basel – Wien: Herder Verlag, 1981, p. 358-
365. 
108 KASPER, 2015, p. 92. 
109 KASPER, 2015, p. 95. 
110 KASPER, 2015, p. 96. 
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em sua misericórdia, conceder-lhe a graça e a vida. Só Deus, por sua bondade infinita, pode 

oferecer ao ser humano uma nova oportunidade para viver. 

Entretanto, o mal não pode ser simplesmente ignorado; Deus não pode simplesmente 

passar por cima da história do mal como se ela nunca tivesse havido. Em sua misericórdia, Deus 

leva a sério o ser humano e suas obras e satisfaz sua justiça111. Jesus assume voluntariamente a 

morte pela humanidade pecadora; mas porque é o Filho de Deus, a morte não pode triunfar 

sobre ele. Em sua morte, ele vence a morte e oferece vida a todas e todos revelando, para 

sempre, a riqueza da misericórdia divina (Ef 2,4). 

Muito já se debateu e ainda se debate sobre a expressão “por muitos” (hypèr pollôn) 

pronunciada por Jesus na Última Ceia. Não sem divergências, a tendência para sua correta 

interpretação é a consonância com o uso linguístico hebraico “por todos”112, o que não deve ser 

lido como “por todos os indivíduos”, mas sim “pela totalidade”, pelos judeus e pelos pagãos, 

isto é, pelo conjunto da humanidade como é expresso em diversas ocasiões no Novo Testamento 

(Mt 28,19; Ef 2,4; Rm 10,12). 

Não se deve deduzir, entretanto, o fato de que todas e todos já estejam salvos. Pode-se 

entender a “representação” porque Jesus é o único mediador da salvação (1Tm 2,5), mas 

também porque ele inclui todos os seres humanos em sua entrega. A “representação” não é uma 

simples substituição que isenta o ser humano de sua responsabilidade pessoal113, liberta toda 

mulher e todo homem do peso do pecado possibilitando o recomeço. 

Paulo soube expressar com profundidade ímpar a riqueza da entrega de Jesus por todas 

e todos. Sua theologia crucis manifesta a entrega do Filho de Deus, o centro de sua pregação, 

jamais separado do anúncio da ressurreição114. Unida à ressurreição, a cruz se converte em sinal 

de vitória (1Cor 15,54s) e fundamento da fé; na cruz o amor vence o ódio e a vida, a morte e a 

misericórdia já não teme o juízo (Tg 2,13). 

A partir de sua compreensão do mistério pascal de Jesus, Paulo reinterpreta a justiça de 

Deus (té dikaiosýne tou theoû). Pela lógica humana, o pecador é réu de morte; entretanto, a 

justiça pela entrega vicária de Jesus se torna absolvição para a vida. Jesus se tornou justiça para 

a humanidade pecadora (1Cor 1,30), não uma justiça que condena ou castiga, mas uma justiça 

que justifica, isto é, que torna justo. Trata-se de uma justiça dispensada gratuitamente e 

alcançada mediante a fé (Rm 1,17; 3,22.28; Gl 2,16). 

 
111 RATZINGER, J. Jesus de Nazaré. Volume II. São Paulo: Ed. Planeta, 2011, p. 125-126. 
112 KASPER, 2015, p. 98. 
113 KASPER, 2015, p. 99. 
114 KASPER, 2015, p. 100. 
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Na cruz, a misericórdia divina se manifesta definitivamente e oferece ao ser humano a 

possibilidade de esperar contra toda esperança (Rm 4,18). Justiça e misericórdia não se 

contradizem, pelo contrário, na cruz Deus é justo porque é misericordioso. O ser humano tinha 

diante de si a morte, contempla agora a vida e a liberdade. De fato, justiça e misericórdia 

fundamentam a liberdade humana (Gl 5,1) e fazem que com as obras tenham consistência e se 

convertam em bem para o mundo (2Cor 9,10; Cl 1,10). 

Crer no Filho crucificado é professar a fé em um Deus amor (1Jo 4,8.16), capaz de 

vencer o ódio e a morte. O eu-aggélion da misericórdia anunciado e vivido por Jesus se mostra 

urgente em um mundo marcado por sinais de violência; anunciá-lo e vivê-lo significa proclamar 

a mulheres e a homens, a crianças, a idosas e a idosos, que tanto sofrem, a esperança na vida 

nova dada por Deus. Esse eu-aggélion não é, por conseguinte, uma história romantizada; é a 

força de Deus para o ser humano e o mundo feridos de morte pelo pecado. 

 

3.3.2 A misericórdia, principal atributo de Deus 

 

Concluído o estudo das bases bíblicas da misericórdia, W. Kasper se dedicará a 

reflexões sistemáticas sobre o tema. Seu ponto de partida é a afirmação da misericórdia como 

principal atributo de Deus. Alguns escritos dos Padres da Igreja são belíssimos testemunhos da 

recepção da mensagem bíblica da misericórdia: Clemente de Roma em sua carta aos cristãos de 

Corinto declara explicitamente Deus como Pai bom e misericordioso (1Clem., 28, 1)115, Irineu 

de Lyon qualifica a misericórdia como atributo especial de Deus (Dem. Praed. Apost., 60)116. 

A mensagem da misericórdia encontrou grande eco, nas práticas da Igreja primitiva; merece 

destaque a penitência, sobretudo na perspectiva da nova oportunidade dada às cristãs e aos 

cristãos que incorreram em grave culpa se afastando das promessas batismais. 

Não faltaram, contudo, controvérsias como a levantada por Marcião que distinguia entre 

o Deus justo e irado do Antigo Testamento e o Deus bom e misericordioso do Novo. O que 

estava em jogo era a unidade do testemunho bíblico e da história da salvação; mas em uma 

análise mais detalhada também estava em questão a própria unidade do Deus único, justo e 

misericordioso117. Se por um lado, as reações à controvérsia de Marcião conduziram a 

fundamentos da fé cristã, como o cânon bíblico e o anúncio do Deus único, por outro, 

 
115 PADRES APOSTÓLICO. Clemente Romano; Inácio de Antioquia; Policarpo de Esmirna; Pseudo; Barnabé; 
Hermas; Pápias; Didaqué. 1ª ed. São Paulo: Ed. Paulus, 1995 (Patrística, 1). 
116 IRÉNÉE D’Lyon. Démonstration de la prédication apostolique. 1ª éd. Paris: Éd. Du Cerf, 1995 (Sources 
Chrétiennes, 406). 
117 KASPER, 2015, p. 108. 
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deflagraram uma questão-chave sobretudo para o Cristianismo ocidental, a saber, como justiça 

e misericórdia se relacionam em Deus. 

Para vislumbrar perspectivas de resposta para tal questão, é preciso considerar o 

desenvolvimento da doutrina sobre Deus. Seu ponto de partida não pode ser outro que a 

revelação de seu nome a Moisés (Ex 3,14). A falta de precisão para traduzir o tetragrama 

YHWH do hebraico ao grego significou sérias consequências para a Teologia. Em hebraico, o 

verbo ser denota dinâmica, ou seja, o significado do nome divino seria “Eu sou aquele que está 

aí para vós; aquele que está aí convosco e junto de vós”; não se trata simplesmente de “Eu sou 

aquele que existe” ou “Eu sou aquele que é” (ego eimi ho õn), como aparece na tradução dos 

LXX. A revelação do nome divino é compromisso e promessa118. 

Entretanto, o pensamento teológico foi marcado durante séculos pela compreensão 

grega do nome de Deus e, consequentemente, pela Filosofia do ser. Deus não é simplesmente 

um ente acima dos demais, ele é definido como “o próprio ser” (ipsum esse subsistens), um 

conceito que se converteu em seu autêntico nome. Tal conceito foi assumido porque expressa 

a transcendência e a imanência de Deus. Também exprime a não contradição entre o supremo 

alcançado pelo pensamento humano, o ser, e o supremo na ordem da fé, Deus. Trata-se de uma 

ideia magnífica para a Teologia porque assegura a relação entre pensar e crer; pensar e crer não 

podem ser reduzidos a uma única ação, mas estão relacionados e, mais importante, não se 

contradizem. Contudo, é oportuno levantar o mesmo questionamento de Tertuliano: o que 

Jerusalém tem a ver com Atenas? (De Pr. Haer. VII, 9)119. 

Para responder à pergunta, merece resgatar um modo típico de fazer Teologia da 

Patrística e da Escolástica: o ponto de partida é o conceito filosófico de Deus, posteriormente, 

determinado em pormenores pela compreensão teológica, fundada em sua revelação 

histórica120. Agostinho de Hipona, depois de ter conhecido a concepção materialista de Deus 

dos maniqueus e dos neoplatônicos, proclama a concepção cristã cujos alicerces estão na 

revelação do nome divino a Moisés (Conf. VII, 10, 16): se trata de uma paráfrase da 

inalcançável essência divina (De Trin. V, 3; VII, 5,10), o Deus da revelação cristã é o Deus 

 
118 KASPER, 2015, p. 109. 
119 TERTULIANO. Prescripciones contra todas las herejías. Madrid: Ciudad Nueva, 2001. (Fuentes Patrísticas, 
14). 
120 Tomás de Aquino caracteriza esse modo de faze Teologia como determinatio. Tal caracterização está presente 
na articulação feita pelo Aquinate entre a Filosofia e a Teologia, entre a compreensão filosófica e a compreensão 
teológica de Deus, entre a compreensão monoteísta e a compreensão trinitária de Deus (ST I/II, q. 100, a. 11; III, 
q. 84, a. 7, ad. 1; q. 60, a. 5; q. 61, a. 3, ad. 2). 
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amor, que está em relação. Ele nunca separou sua concepção de Deus da Trindade de 

Pessoas121. 

O pensamento do bispo de Hipona é decisivo para toda a Teologia ocidental, como se 

pode ver em Boaventura. Segundo o autor franciscano, só é possível conhecer a Deus à luz do 

Crucificado (Int. Ment., Prólogo 3)122; juntamente com Tomás de Aquino, ele concorda que o 

primeiro nome de Deus, tal como revelado a Moisés, seja “aquele-que-é” ou o ser. Porém, o 

articula no diálogo de Jesus com o homem rico, em que o Nazareno afirma que só Deus é bom 

(Mc 10,18). “Bonum est diffusivum sui”, bom é aquele que pode doar-se a si mesmo (Int. Ment., 

V. 1); Deus é o ser, mas o ser que se dá a si mesmo como amor. Boaventura não deixa de lado 

a definição filosófica de Deus, mas a precisa teologicamente, concretizando-a e determinando-

a. A consequência imediata da reflexão do franciscano é a concepção da essência divina como 

amor e o desenvolvimento da doutrina sobre a Trindade. 

Ao propor a interpretação da misericórdia divina na obra de Tomás de Aquino, Y. 

Congar destacou o fato de o Aquinate ser favorável ao entendimento de Deus como amor. Para 

tal, o dominicano francês desenvolveu uma ontologia do amor123; se Deus é aquele que tudo 

determina, o amor é o fundamento e o sentido último de toda a Criação. Aquele que tudo 

determina não pode ser compreendido como substantia sufficiens, conforme a Metafísica 

clássica, tampouco como subjectum segundo a Modernidade. Tais enfoques devem ceder 

espaço para um pensamento relacional, o que se encontra, de fato, na doutrina da Trindade de 

Pessoas em Deus. 

Estabelecer uma relação entre a doutrina trinitária e a misericórdia parece, à primeira 

vista, uma tarefa árdua, ainda mais se se considera o fato de que a fé na Trindade permanece 

um enigma indecifrável para muitos fiéis. Tanto a Teologia católica, como a Teologia 

protestante avançaram muito nesse campo, e a influência da Teologia ortodoxa foi decisiva para 

tal, pois significou a redescoberta e o reconhecimento do mistério trinitário como chave de 

compreensão da fé cristã124. 

A doutrina trinitária tem sido formulada a partir de uma interpretação cautelosa da frase 

“Deus é amor” (1Jo 4,8.16). Não se pode deduzir da frase a profissão de fé na Trindade, porém 

a fé que busca a intelecção (fides quaerens intellectum) não identifica contradição na afirmação, 

pelo contrário, ela está cheia de sentido para a fé. “Deus é amor”, sua essência, portanto, se 

 
121 KASPER, 2015, p. 112 
122 BOAVENTURA. Itinerário da mente para Deus. Petrópolis: Vozes, 2012. 
123 CONGAR, Y. La miséricorde, attribut souverain de Dieu. La vie spirituelle, Paris, v. 106, p. 380-395, 1962. 
124 KASPER, 2008a, p. 425-479. 
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torna compreensível por analogia com o amor humano, cuja essência consiste em dar-se de si 

mesmo, comunicar-se, o que acontece na medida em que aquele que ama se esvazia, se consome 

sem deixar de ser si mesmo125. 

Como em toda analogia, a dissemelhança é maior que a semelhança (DH 806), logo o 

amor humano não passa de uma frágil imagem para o amor divino. É fato, porém, que a 

profissão de fé na Trindade não é absurda ou contraditória; não contraria o monoteísmo bíblico, 

nem se trata de um politeísmo disfarçado. Professar a fé em um Deus trino não corresponde 

confessar um Deus solitário e morto, mas um Deus vivo, um Deus que é Pai e ama eternamente 

seu Filho em seu Espírito, um Deus que se comunica em si mesmo por completo. 

Porque é amor pleno que se comunica em si, Deus pode se comunicar para fora. A 

Trindade de Pessoas em Deus é “pressuposto intrínseco da misericórdia divina”126. Deus é amor 

em si, logo a doação para fora de si não é resultado necessário do processo do devir divino; sua 

misericórdia não é necessária, é dom gratuito e imerecido. Em sua misericórdia, o amor eterno 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo se revela; a misericórdia é o espelho da Trindade e se 

converte em realidade concreta para e no ser humano. 

Deus Pai comunica sua divindade ao Filho e, por ele, ao Espírito ao se fechar em sua 

própria infinitude e deixar espaço ao outro. Trata-se da kénosis em Deus que é, ao mesmo 

tempo, conditio sine qua non para toda a Criação. A revelação do mistério do amor divino 

alcança seu ápice na Encarnação do Filho de Deus e em sua Páscoa, quando Deus, que é vida, 

se recolhe e entra na morte para vencê-la127. Na cruz, o Deus cheio de compaixão e misericórdia 

se fecha em si mesmo e retrai sua ira para dar nova possibilidade de vida. A entrega de Jesus 

na cruz se mostra como id quo maius nequit cogitari (Prosl. 3)128. 

Em seu esvaziamento e sua autocomunicação no amor, Deus se dá ao ser humano pela 

ação do Espírito Santo (GS 22). Deus não só permite ao ser humano debruçar sobre seu coração, 

mas por seu Espírito acolhe todo e cada um em seu coração. Em sua autorrevelação, Deus se 

dá como dom, manifesta sua absoluta alteridade e, ao mesmo tempo, sua maior proximidade. 

A partir do exposto, quais são consequências para a formulação dos atributos divinos? 

Na Escolástica, os atributos de Deus eram estudados no âmbito das determinações metafísicas 

da sua essência, partindo de Deus como o próprio ser. Contudo, a misericórdia não encontrou 

 
125 MARION, J-L. Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation. 3e éd. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1997, p. 103-168. 
126 KASPER, 2015, p. 120. 
127 KASPER, 2015, p. 121. 
128 ANSELME de Cantorbéry, S. Monologion et Proslogion. Paris: Des Éditions Du Cerf, 1986. (L’oeuvre de S. 
Anselme de Cantorbéry, 1). 
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o lugar que lhe corresponda, pois, na autorrevelação divina, ocupa o primeiro lugar129. Não se 

pode, portanto, considerá-la como um mero atributo divino entre outros e, menos ainda, 

subordinada a atributos que derivam da essência metafísica de Deus; a misericórdia é muito 

mais que a visibilidade da essência divina, que é amor; a misericórdia manifesta a própria 

essência de Deus que sempre se volta graciosa e bondosamente ao mundo e ao ser humano130. 

Há uma íntima relação entre a misericórdia e outros atributos divinos, sobretudo a 

santidade, a justiça e a fidelidade131. Logo, deve-se converter a misericórdia em centro 

organizador dos demais atributos divinos; ao redor dela se agrupam e se organizam. M. J. 

Scheeben, por exemplo, enumera uma série de atributos que expressam as diversas facetas da 

misericórdia de Deus132. 

Contudo, é preciso esclarecer que a multiplicidade dos atributos divinos não 

corresponde a uma essência composta, porque Deus é por inteiro simples. Essa multiplicidade 

se explica somente desde a limitada compreensão humana sobre Deus; o ser humano só pode 

reconhecer alguns aspectos da única essência divina, aqueles que brotam da relação de Deus 

com o mundo e dos efeitos de sua ação em si mesmo133. 

Determinar a misericórdia como principal atributo de Deus implica consequências para 

sua relação com a justiça divina. Não se pode conceber a misericórdia como um aspecto da 

justiça divina; a justiça deve ser entendida a partir da misericórdia, isto é, a misericórdia é a 

justiça própria de Deus. Devem-se considerar também as consequências da centralidade da 

misericórdia para compreender sua relação com a onipotência divina. 

É possível falar de Deus depois de Auschwitz? Teria Deus renunciado sua onipotência 

para estar ao lado dos impotentes? Ainda que a mística judaica e a Teologia kenótica luterana 

tentaram formulações nesse sentido para evitar a aporia, W. Kasper não está de acordo com 

eles134. Um Deus que renuncia à sua onipotência deixa de ser Deus; em um Deus assim, não é 

possível esperar e confiar, sua misericórdia aparece como fraqueza. O testemunho bíblico 

aponta precisamente o contrário; Deus se mostra todo-poderoso porque pode se fechar sobre si 

próprio e se retirar completamente. 

 

3.4 A Igreja, Sacramento da misericórdia 

 
129 KASPER, 2015, p. 21-26. 
130 KASPER, 2015, p. 114. 
131 KASPER, 2015, p. 71-75. 
132 SCHEEBEN. M. J. Handbuch der katholischen Dogmatik. Gotteslehre oder die Theologie im engeren Sinne. 
2. Buch. 3. Aufl. Freiburg i. B.: Herder Verlag, 1948, p. 265. 
133 KASPER, 2015, p. 115. 
134 KASPER, 2015, p. 116. 
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Como exposto anteriormente a partir da reflexão de W. Kasper sobre a misericórdia, é 

urgente resgatar esse “tema imperdoavelmente esquecido”135. Ainda é possível crer em um 

Deus que seja bom? Em um Deus que oferece às mulheres e aos homens a possibilidade de 

recomeçar? A redescoberta da misericórdia não pode ser realizada somente na perspectiva de 

uma ação flexível que trata de justificar indivíduos sem maiores consequências; uma 

misericórdia assim não corresponde ao vigor e à energia da revelação histórica de Deus. 

Porque é eterna e sem-fim sua misericórdia (Sl 106; 118; 136), Deus retrai a sua ira 

completamente e oferece ao ser humano a possibilidade de um novo começo. Desde a Criação, 

sua misericórdia dá espaço ao outro criado; diante da tragédia do pecado, ele se recolhe em si 

e concede ao pecador uma aliança (Gn 8,1-9,7); ao escolher Abraão, abre um horizonte de vida 

em plenitude (Gn 12,1-3). 

Quando revela seu nome a Moisés, compromete-se com os seus não só prometendo algo, 

mas prometendo-se a si mesmo136. Trata-se de um compromisso e de uma promessa, para os 

quais os profetas sempre chamaram a atenção. A eloquente sentença do profeta Oseias revela 

como Deus, em sua misericórdia, é capaz de se subverter deixando de lado sua ira para preservar 

seu Povo: “Meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas comovem-se” (Os 11,8). 

Entretanto, em Jesus, promessa e compromisso tornam-se realidade; nele, a misericórdia 

divina ganha rosto e a vida em abundância é fato (Jo 10,10). O Filho de Deus, ao se encarnar, 

permitiu à misericórdia divina tocar a humanidade, redimindo-a e proporcionando um horizonte 

salvífico até então inusitado. O Reino de Deus, anunciado e vivido por Jesus Cristo, revela um 

Deus que se aproxima sem esvaziar seu mistério santo e perder sua transcendência. 

O Deus bom e misericordioso é Pai, ou abbá, nas palavras do próprio Jesus, que doou 

em sua Páscoa o Espírito Santo e introduziu o ser humano redimido em sua dinâmica de amor 

(GS 22). De fato, a misericórdia é o principal atributo divino, como remarca W. Kasper, porque 

permite ao ser humano contemplar a Deus tal qual ele é: amor pleno em sua Trindade de 

Pessoas, que transborda no generoso ato da Criação e em sua Providência. Ele não é só a 

plenitude do ser, como comumente se lê nos manuais e dicionários de Teologia Dogmática, 

mas a plenitude do amor em si – ao se retrair em sua própria infinitude, o Pai doa sua divindade 

ao Filho e, por ele, ao Espírito Santo – e no criar – ao dar possibilidade real para o surgimento 

de outro. 

 
135 KASPER, 2015, p. 21. 
136 KASPER, 2015, p. 109. 
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Trata-se do amor kenótico, exigência fundamental para a Criação e dom perfeito 

oferecido na Redenção. Se ao criar, Deus se retrai sobre si mesmo para, do nada, fazer brotar 

tudo o que há; ao redimir, ele entra naquilo que lhe mais estranho, isto é, na morte, para a partir 

dela oferecer vida137. A misericórdia revelada historicamente se converte em espelho do próprio 

Deus, de sua Trindade, de sua comunhão plena no amor. 

Todavia, o anúncio da misericórdia não pode se restringir somente à contemplação do 

ser e da ação divina ao longo da história da salvação, como narrada pelo Antigo e Novo 

Testamento. Pecado e injustiça ainda vitimizam incontáveis seres humanos e converte Criação 

em uma escrava da corrupção (Rm 8,21). É urgente que a proclamação da misericórdia não se 

restrinja a palavras piegas, mas seja perpassada por atitudes e ações concretas que permitam o 

florescer da esperança em um mundo profundamente marcado pelo ódio e pela violência. O 

anúncio do Deus bom e misericordioso de Jesus Cristo deve ser acompanhado por uma práxis 

misericordiosa, como a do próprio Nazareno138. 

J. Sobrino, em seu artigo La Iglesia samaritana y el principio-misericordia, publicado 

em 1990, afirma categoricamente: “uma Igreja verdadeira é, antes de tudo, uma Igreja que ‘se 

parece com Jesus’”139. Tal afirmação exige que a Igreja se encarne concretamente na história, 

anuncie e viva a Boa-notícia do Reino de Deus, denuncie o pecado e a injustiça e ofereça 

esperança e alegria, sobretudo, aos pobres deste mundo. 

Por conseguinte, a práxis eclesial deve ter como princípio estruturante a misericórdia, 

ou o princípio-misericórdia, segundo o autor140. A Igreja, como Jesus, se esforça para 

interiorizar o sofrimento alheio e eliminá-lo; como ele sente compaixão daquelas e daqueles 

que dele se aproximam (Mc 8,2), a Igreja é chamada a ter seu “mesmo sentimento” (Fl 2,5). A 

misericórdia de Jesus não está somente no início de sua ação, ou melhor, re-ação diante do 

sofrimento alheio; ela permanece operante e converte em primeira e última motivação para 

aquilo que ele faz, ou seja, não há outra motivação alheia para sua re-ação. 

Deixar-se inspirar por tal práxis implica para a Igreja des-centralizar-se, isto é, sair de 

si mesma e ir ao encontro dos feridos e abandonados à beira do caminho (Lc 10,33), converter-

se em Igreja dos pobres. As dores de mulheres e homens, crianças, idosas e idosos não podem 

ser simplesmente obviadas por ela; ao mesmo tempo, a Igreja tampouco pode espiritualizar 

rápido demais toda essa dor. A dor dos corpos daquelas e daqueles que têm fome, que são 

 
137 KASPER, 2015, p. 121, 
138 KASPER, 2015, p. 88. 
139 SOBRINO, 1990c, p. 665. 
140 SOBRINO, 1990c, p. 666. 
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marginalizados e excluídos, que estão enfermos e presos, que não podem viver em suas pátrias 

e são perseguidos, deve ser interiorizada para que seja extirpada141. 

Isso não significa, em nenhum momento, deixar de lado as dores da alma, sobretudo a 

solidão e a falta de sentido que afligem inúmeras pessoas. Entretanto, há uma ferida maior; 

maior não só por sua profundidade, mas por sua extensão que só cresce no mundo neoliberal: a 

miséria e a pobreza. Uma Igreja des-centralizada, uma Igreja dos pobres se estrutura de tal 

modo que pode sair, sem grandes lastros, ao encontro daquelas e daqueles que padecem com 

essa ferida. Do mesmo modo que só um Deus “rico em misericórdia” é digno de fé, uma Igreja 

des-centralizada será crível no mundo atual. 

Pela ocasião do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, proclamado por Francisco, W. 

Kasper escreveu o brevíssimo texto La sfida della misericórdia (2015), traduzido ao português 

como O desafio da misericórdia e publicado pelas Edições CNBB, em 2016. No sétimo e último 

capítulo do livreto, o autor alemão discorre sobre a Igreja como Sacramento da misericórdia. 

O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, 

apresenta-a, praticamente, como Sacramento de Jesus Cristo, ou seja, sinal e instrumento do 

próprio Jesus (LG 01). Não é grande esforço, portanto, afirmar que a Igreja seja sinal e 

instrumento da misericórdia de Cristo. Por sua dimensão visível, social e institucional, a Igreja 

torna visível o Cristo misericordioso142. Sendo assim, não é de se estranhar a denúncia de 

escândalo quando a Igreja se mostra inflexível e severa ou se empenha muito mais para em 

manter seu status quo que ir ao encontro de quem sofre, inclusive pelo pecado de seus membros. 

Na abertura do Concílio, João XXIII declarou: “A Igreja sempre se opôs a estes erros; 

muitas vezes até os condenou com a maior severidade. Agora, porém, a esposa de Cristo prefere 

usar mais o remédio da misericórdia que o da severidade”143. Em sua última alocução ao 

Concílio, Paulo VI remarca que a espiritualidade conciliar se identifica com a atitude do bom 

samaritano144. 

A Igreja possui uma tríplice missão com relação à misericórdia: anunciar sua Boa-

notícia, celebrá-la nos sacramentos, principalmente no Sacramento da Penitência, e praticá-la 

em sua ação pastoral145. Não se deve confundir, porém, a prática da misericórdia com uma 

pastoral complacente ou light; sua verdadeira prática conduz à conversão do coração e faz 

brilhar a beleza da fé e do Evangelho, sem deixar de lado suas exigências. 

 
141 SOBRINO, 1990c, p. 673. 
142 KASPER, 2016, p. 31. 
143 JOÃO XXIII, 1962. 
144 PAULO VI, 1965. 
145 KASPER, 2016, p. 32. 
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Com o exposto até aqui, as dimensões social e eclesial da misericórdia são evidentes. 

Contudo, não se deve esquecer de suas dimensões cristológica e mística. De fato, o caráter 

sacramental da Igreja se constitui pela tensão entre elementos visíveis e invisíveis; se são 

separados, a comunidade eclesial pode cair no ativismo estéril ou na total incapacidade de 

experiência. Logo, ao anunciar, celebrar e praticar a misericórdia a Igreja deve contemplar seu 

Senhor que foi enviado para a anunciar o eu-aggelión aos pobres (Lc 4,18) e, sendo rico, se fez 

pobre para que a humanidade se enriquecesse com sua pobreza (2Cor 8,9). 

Todavia, a Igreja deve contemplá-lo naquelas e naqueles, em quem sua kenósis 

continua: os pobres146. Em um mundo da abundância, urge voltar os olhos para aquelas e 

aqueles que vivem na miséria e ver em suas dores as chagas do próprio Cristo147. Ao se 

distanciar dos pobres, cai-se na indiferença social que se converte, com o tempo, em árido 

deserto espiritual. Estar com os pobres, ser Igreja dos pobres, portanto, não é em primeiro lugar 

uma opção social, mas uma opção cristológica e mística que orienta a práxis. Se a principal 

missão da Igreja é evangelizar, ou seja, tornar o Reino de Deus presente no mundo (EN 17-24), 

não poderá realizá-la de costas para os pobres. 

Esta breve introdução permite entrever o que será apresentado a seguir: a profundidade 

e as consequências da afirmação Igreja, Sacramento da misericórdia. Não se deseja, porém, 

cair em uma mera “declaração de princípios”, isto é, só mostrar o que a Igreja deve realizar para 

ser sinal e instrumento da misericórdia; é preciso investigar também o que a impede de chegar 

a sê-los. 

Em primeiro lugar, é preciso sublinhar o fato de que a própria Igreja é obra da 

misericórdia divina. Jesus, ao reunir uma comunidade de seguidoras e seguidores, incluiu-as e 

incluiu-os, por pura graça e bondade, em sua obra de salvação. O canto de Maria é a melhor 

expressão neotestamentária dessa realidade: “Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito 

exulta em Deus em meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva” (Lc 1,46). 

Em sua oração vespertina, a Igreja repete diariamente essas palavras. Porém, a Igreja se 

entende a si mesma como “humilde serva do Senhor” e, como tal, se apresenta ao mundo? Ou 

assume a postura de absoluta que a aproxima dos “reinos deste mundo” e a afasta de seu ser 

sacramental? Como a Igreja encara seu próprio pecado, isto é, o pecado de seus membros? 

Contempla a si com misericórdia, como o próprio Senhor a olhou e a amou (Ef 5,25)? Para ser 

Sacramento da misericórdia, isto é, oferecê-la ao mundo, a Igreja deve se reconhecer sua obra 

e, constantemente, necessitada dela. 

 
146 KASPER, 2016, p. 33. 
147 KASPER, 2016, p. 34. 
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Não há dúvidas de que a Páscoa é o evento fundante da Cristologia; nela, a vida e 

mensagem de Jesus de Nazaré são confirmadas. Jesus, o Messias, suscita a esperança daquelas 

e daqueles que em nada esperam; porém, a consequência de seu messianismo é a cruz. O que 

isso significa para a Igreja? É possível manter um discurso triunfalista diante do Messias 

crucificado? Ao mesmo tempo, em sua Ressurreição, Jesus é entronizado como o único Senhor 

cujo poder está no serviço, na doação e na entrega da vida. O que o senhorio de Jesus diz à 

Igreja? Sob nenhuma hipótese, o despotismo corresponde à Igreja do Senhor humilde. 

Em segundo lugar, a Igreja anuncia a misericórdia, a celebra em seus sacramentos, 

especialmente no Sacramento da Penitência, e a vive em sua ação pastoral. Talvez o maior 

desafio que ela tenha seja resgatar as bases bíblicas e da Tradição sobre a misericórdia, que não 

pode ser entendida como cristianismo laissez-faire. Não se trata de uma “graça barata”, não é 

justificação do pecado, mas sim do pecador que quer verdadeiramente se converter. 

Nesse sentido, a práxis do amor torna-se conditio sine qua non da missão 

evangelizadora da Igreja. Cristãs e cristãos, além de crerem e esperarem, traduzem em práticas 

concretas o Reino de Deus que está perto; a orto-doxia é importante, mas, em primeiro lugar, 

está a orto-práxis, que não é simples consequência da fé e da esperança, mas pertence ao ethos 

cristão mais próprio. Cristãs e cristãos se empenham em suas vidas para desenvolver a mesma 

práxis de Jesus, “ele que passou fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados 

pelo diabo, porque Deus estava com ele” (At 10,38). 

Em terceiro e último lugar, está a pergunta pelas estruturas da Igreja. Seu ser sacramental 

é real precisamente porque nela há elementos invisíveis, o mysterium, e visíveis, as estruturas. 

Em uma Igreja, Sacramento da misericórdia, não seria de estranhar a consideração da 

misericórdia como seu princípio estruturante; contudo, J. Sobrino propõe a solidariedade como 

princípio das estruturas e da pastoral da Igreja. Ele parte de sua experiência na Igreja em El 

Salvador, que viveu a solidariedade de outras tantas igrejas durante os períodos de resistência 

e perseguição. Não valeria, portanto, se perguntar se a solidariedade permitiria o surgimento 

de estruturas que sustentam a ação evangelizadora das mais diversas igrejas particulares e 

comunidades eclesiais? 

A Igreja realiza seu ser Sacramento da misericórdia pela ação de seus ministros. Por 

conseguinte, é de se esperar que os diversos ministérios na Igreja, ordenados e não ordenados, 

pratiquem a misericórdia. Talvez um dos temas mais debatidos pela Eclesiologia atual, os 

ministérios, exija nova abordagem dentro da prática eclesial. Repensá-los a partir da 

misericórdia pode ser um caminho para iluminar a questão. 
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Não obstante, é preciso dedicar uma reflexão mais cuidadosa aos ministérios ordenados 

e à prática eclesial em torno a eles. Reconhece-se que o modo como seu exercício vem sendo 

levado a cabo na Igreja não é o melhor, tanto que grande parte dos escândalos que envolvem a 

Igreja são consequências da ação culposa ou dolosa de membros do clero; mas cabe falar de 

clero em uma Igreja, Sacramento da misericórdia? 

Finalmente, se faz necessária a pergunta pela estruturação jurídica da Igreja; o ius 

ecclesiasticum não pode ser meramente momento segundo da organização da Igreja. Do amor, 

mandamento deixado por Jesus a suas discípulas e a seus discípulos (Jo 13,34), também brota 

a dimensão jurídica da Igreja que não lhe é extrínseca e imposta, mas pertence à sua própria 

constituição social, isto é, à sua dimensão visível. A articulação teológico-jurídica da Igreja 

corresponde ao seu ser sacramental. Logo, o Direito Canônico, em suas mais diversas matérias, 

deve estar perpassado pela misericórdia. É urgente evitar ambos os extremos: por um lado, a 

atitude light que não leva a sério as exigências impostas pela misericórdia; por outro, o 

legalismo ineficaz que prima pelo cumprimento da lei pela lei. 

Ao expor os três pontos brevemente introduzidos, pretende-se superar a linguagem 

genérica sobre a misericórdia e fazer com que o principal atributo de Deus não seja só “outra 

nota” da Igreja, como indicou J. Sobrino, mas permita afirmar que a comunidade daquelas e 

daqueles que se reúnem em torno do Ressuscitado é verdadeira Igreja porque realmente “se 

parece com Jesus”148. 

 

3.4.1 A Igreja, obra da misericórdia 

 

Absolutismo e triunfalismo eclesiológicos são discursos que não correspondem à Igreja, 

Sacramento da misericórdia. Como evitá-los? Um olhar atento sobre a realidade da Igreja 

conduz à pergunta sobre sua situação atual, isto é, como ela tem se relacionado com Deus e 

com o mundo depois do giro eclesiológico do Concílio Vaticano II. W. Kasper, em seu discurso 

eclesiológico, reconhece os reptos suscitados pelo Concílio e as tarefas ainda a serem realizadas 

no futuro: chegar a ser Igreja determinada, aberta, corresponsável, ecumênica e socialmente 

engajada149. 

São tarefas, contudo, que partem de um pressuposto fundamental: a Igreja não anuncia 

a si mesma, mas o Reino de Deus, isto é, Deus que se aproxima bondosamente das mulheres e 

dos homens, ao longo da história. Logo, é preciso estabelecer a correta relação entre santidade 

 
148 SOBRINO, 1990c, p. 665. 
149 KASPER, 2008a, p. 143-152. 



251 
 

e pecado na Igreja: ela é santa, porque o Espírito do Ressuscitado a move, mas pecadora ao 

mesmo tempo, porque seus membros ainda pecam, mesmo tendo sido restaurados no Batismo 

pelo mesmo Espírito. 

A Eclesiologia da Libertação de J. Sobrino brota de sua Cristologia, como já se expôs 

neste trabalho. Sendo assim, retornar-se-á à reflexão sistemática do autor sobre os títulos 

cristológicos, especialmente Messias e Senhor porque expressam o que virá a ser a pretensão 

da Igreja e o alcance de sua missão no mundo. 

Ambos os títulos mencionados podem carregar consigo pretensões que não 

correspondem à mediação de Jesus de Nazaré e, portanto, tampouco à da Igreja. Nesse sentido, 

deve se precisar seu significado para que não cair no triunfalismo cristológico e eclesiológico 

que nada tem a ver com a Encarnação e a Redenção. A Igreja é Igreja do Messias e Igreja do 

Senhor porque é Sacramento do Reino, Igreja dos pobres no meio do mundo. 

 

3.4.1.1 O pecado nos membros da Igreja e em estruturas e mentalidades de pecado – não 

ao absolutismo 

 

Abordar a temática sobre o pecado na Igreja não é tarefa fácil para a Teolgia; a primeira 

aproximação que se faz à Igreja parte de sua santidade, ou seja, de o fato de ela se constituir 

pelo chamado daquele que é Santo. W. Kasper, em seu livro Katholische Kirche – Wesen, 

Wirklichkeit, Sendung (2011b)150, dedica um capítulo de sua reflexão à relação entre santidade 

da Igreja e pecado na Igreja; a ordem de sua apresentação segue a estrutura anteriormente 

citada, isto é, em primeiro lugar a exposição da santidade, para depois abordar o pecado. 

Este trabalho, contudo, pretende remarcar que a Igreja, por si mesma e por seus 

membros, não pode ser chamada santa, porque nela e em seus membros o pecado é real. A 

Igreja só é santa porque aquele que é Santo se mostra misericordioso para com ela, porque ele, 

em sua misericórdia sem-fim (Sl 106; 118; 136) faz com que ela e seus membros participem de 

sua santidade. 

A Igreja não pode se vangloriar de sua santidade. Reconhecê-la implica confessar seus 

pecados. Nela há pecado e pecadores que não são simplesmente alguns “cristãos maus”; 

“pecadores somos todos nós” 151. Jesus, nos Evangelhos, já fala do joio e do trigo que crescem 

 
150 KASPER, W. Katholische Kirche: Wesen, Wirklichkeit, Sendung. 2.Aufl. Freiburg i. B. – Basel – Wien: Herder 
Verlag, 2011b. 
151 KASPER, 2011b, p. 247. 
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juntos (Mt 13,24.40) e de peixes bons e ruins apanhados pela mesma rede (Mt 13,47-50), 

quando apresenta a suas seguidoras e a seus seguidores o Reino de Deus. 

Tanto o livro dos Atos dos Apóstolos (At 5,1-11; 13,13; 15,36-41), como as Cartas de 

Paulo (1Cor 1,10-17; 6,12-20; 10,14-11,34) não fazem segredo de que nas primeiras 

comunidades o pecado estava presente. A primeira Carta de João fala de movimentos anti-

cristãos (1Jo 2,18-27) e a Carta aos Hebreus, do perigo da apostasia, da tibieza e da fadiga dos 

membros da comunidade diante das perseguições (Hb 10,26-38). As advertências dos textos 

neotestamentários explicitam o fato de que na comunidade apostólica nem tudo era ideal; a 

Igreja nunca foi uma comunidade de puros e santos, pelo contrário, ela sempre acolheu 

pecadoras e pecadores em seu seio. 

A consciência de que na Igreja havia pecado e pecadoras e pecadores não demorou 

muito para se converter em sério problema. Era possível ainda ser membro do corpo de Cristo 

quando a vida no Espírito e o amor foram abandonados? Como ser membro da Igreja quando a 

fé fora perdida ou renegada, e a vida reorientada aos ídolos? Não obstante, nas primeiras 

comunidades se desenvolveram meios penitenciais como expressão da misericórdia e caminho 

para o retorno à comunidade (2Cor 2,5-11); trata-se de meios medicinais e pedagógicos que, 

com o passar dos séculos, converteram-se em disciplina e ordem eclesial. 

Jesus concedeu à Igreja o poder de atar e desatar (Mt 16,19; 18,18) o que, sob nenhuma 

perspectiva, deve ser entendido como fortaleza, mas reconhecimento de fraqueza e debilidade 

da comunidade152. A possibilidade de retornar sempre à disciplina e à vida da comunidade é 

dom da santidade divina, o que jamais pode ser entendido como “graça barata”. Nas palavras 

de D. Bonhoeffer: 

 

Graça barata significa a justificação dos pecados, e não do pecador. [...] Graça barata 
é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem disciplina de uma 
congregação, é Ceia do Senhor sem confissão de pecados, é absolvição sem confissão 
pessoal153. 

 

Todavia, não se deve pensar que o caminho penitencial desenvolvido pela Igreja ao 

longo da história tenha a ver com rigorismo, que, por outro lado, sempre caminhou de mãos 

dadas com o laxismo. As correntes rigoristas tentaram impor a pureza e a falsa santidade aos 

membros da Igreja, como é possível ver nas controvérsias contra os montanistas, donatistas, 

 
152 KASPER, 2011b, p. 248. 
153 BONHOEFFER, D. Discipulado. 1ª ed. São Leopoldo: Editora Sinodal, 1980, p. 09-10. Billige Gnade heißt 
Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe 
ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. 
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cátaros e jansenistas. Ao longo de sua história, a Igreja se ateve ao ensinamento de Jesus sobre 

o perdão (Mt 6,14) e à prece do Pai-nosso: “[...] perdoa-nos as nossas dívidas como também 

nós perdoamos aos nossos devedores” (Mt 6,12; Lc 11,4). A possibilidade da segunda 

conversão sempre esteve presente em seu ensinamento e, para tal, ela desenvolveu uma 

estrutura penitencial à qual pertence, principalmente, o Sacramento da Penitência. 

Mesmo com a certeza de poder recomeçar mediante a reconciliação e a penitência, a 

realidade pecaminosa que persiste na comunidade eclesial significa um problema teológico, 

cuja solução não é simples. Pertence plenamente à Igreja quem possui o Espírito Santo e vive 

a fé e o amor em e com a Igreja. Entretanto, quem comete pecado grave e suprime a voz do 

Espírito, que clama à conversão em sua consciência, permanece como membro morto da Igreja. 

Não é totalmente abandonado, graças à fidelidade de Deus, mas é uma ferida aberta no corpo 

eclesial (LG 11). Se as cristãs e os cristãos não levam a sério suas faltas cotidianas, elas também 

podem ferir gravemente o corpo da Igreja, podendo conduzi-la ao cisma. 

Porém, como pode a Igreja perseverar ainda com o pecado de seus membros? 

 

Refletida teologicamente, essas distinções podem ser do seguinte modo formuladas: 
o batizado pode perder a graça batismal, mas o character sacramentalis permanece, 
ou seja, se mantém permanente por ter sido concedido a ele, de uma vez por todas no 
Batismo, pelo chamado de Deus, que é fiel ainda que sejamos infiéis154. 

 

Mas a Igreja é pecadora? Agostinho de Hipona afirma que ela é um corpus permixtum 

(De Civ. Dei I,36; Doct. Christ. III, 32,45); ainda que tenham insistido que a Igreja é a esposa 

de Cristo “sem mancha, nem ruga” (Ef 5,27), os Padres da Igreja jamais negaram que ela pode 

assumir traços de uma prostituta e deixar que o “espírito da Babilônia” a domine. 

Nesse sentido, a pretensão de ser absoluta não tem razão de ser e, menos ainda, fazer 

minimizar as faltas, os pecados e os comportamentos escandalosos dos representantes 

eclesiásticos. Se por um lado não é possível falar de uma estrutura pecaminosa na Igreja, sim é 

possível refletir sobre a estrutura do pecado que nela há: mentalidades, comportamentos e atos 

pecaminosos dos indivíduos que se tornam habituais e nela persistem (RP 16; US 34)155; não 

 
154 KASPER, 2011b, p. 249. Theologisch reflektiert wurden diese Unterscheidungen mit der Aussage: Der 
Getaufte kann die Taufgnade verlieren, aber es bleibt der character sacramentalis, das heißt, er bleibt bleibend 
geprägt von der ihm in der Taufe ein für alle Mal zuteil gewordenen Berufung durch Gott, der treu ist, auch wenn 
wir untreu sind. 
155 JOÃO PAULO II, Papa. Exortação apostólica pós-sinodal Reconciatio et Paenitentia. Roma: 1984. Disponível 
em: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_exhortations/documents/hf_jp-
ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html. Acesso em: 16 mar. 2022. Carta encíclica Ut Unum sint. 
Roma: 1995. Disponível em: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_25051995_ut-unum-sint.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
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se trata somente de atos isolados de indivíduos, mas hábitos da vida social, do exercício 

ministerial e magisterial, bem como da administração dos sacramentos. 

Exemplos de mentalidades, comportamentos e atos pecaminosos de membros da Igreja 

– incluindo seus altos representantes –, infelizmente, multiplicam-se ao longo da história. Basta, 

portanto, falar de pecados, pecadoras e pecadores na Igreja ou dever-se-ia falar de uma Igreja 

pecadora? A Igreja santa, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, pode ser sujeito de 

comportamento pecaminoso e, portanto, descrita como Igreja pecadora? 

Os reformadores, dada sua base eclesiológica, falavam explicitamente sobre a 

pecaminosidade da Igreja. M. Lutero chega a afirmar que a Igreja é a mais pecadora de todas; 

ele aplica o simul iustus et peccator de sua doutrina sobre a justificação à Igreja e indica que 

sua santidade se manifesta ao implorar o perdão de seus muitos pecados156. Contudo, do mesmo 

modo que o simul iustis et peccator apresenta dificuldades dentro da doutrina da justificação157, 

a consideração do reformador sobre a Igreja implica sérios problemas teológicos. 

Na perspectiva da Teologia católica, a Igreja não é só uma realidade social; ela não é só 

um corpo social composto por fiéis ordenados e não-ordenados que se vinculam ao Papa. Se 

assim o fosse, seria possível falar analogamente de estruturas e mentalidades de pecado da 

Igreja158. Contudo, a Igreja é muito mais que uma realidade social: ela é uma realidade 

teológica; ela é o corpo de Cristo, sua cabeça é Jesus (Ef 5,22; Cl 1,18) e sua alma, o Espírito 

Santo. Ela não encerra somente a Igreja peregrina, mas também a Igreja celeste à qual 

pertencem as santas e os santos, que já contemplam o Senhor face a face. Nesse sentido, a Igreja 

jamais pode ser pecadora, porque Jesus Cristo e o Espírito Santo não são, sob hipótese alguma, 

sujeitos de pecado. 

Uma alternativa para expressar o pecado na Igreja seria afirmar que ela é não tem 

pecado, ainda que seus membros sejam pecadores, porque sua santidade e seu ser sem pecado 

estão determinados por Cristo. Outra possibilidade seria afirmar que a Igreja não tem pecado 

enquanto ecclesia congregans, mas enquanto ecclesia congregata, isto é, Povo de Deus visível 

na história, é pecadora. 

 
156 KASPER, 2011b, p. 250. 
157 O maior problema com relação ao simul iustus et peccator da doutrina da justificação de M. Lutero estaria no 
fato de que a justificação seria meramente forense, ou seja, o ser humano seria declarado justo, mas a justiça divina 
não lhe seria imputada. Logo, a justiça divina permaneceria exterior ao ser humano e não se tornaria a ele inerente, 
como declara o Concílio de Trento (DH 1530; 1561). Entretanto, estudos recentes revelam que o Concílio teria 
reagido muito mais contra a doutrina da justificação de Philipp Melanchton, que apresenta importantes diferenças 
com a relação à doutrina de M. Lutero. SESBOÜÉ, B. (dir.). História dos dogmas – O homem e sua salvação.  1ª 
ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2003. v. II, p. 278-280. 
158 KASPER, 2011b, p. 251. 
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K. Rahner, por sua vez, seguindo o ensinamento do Concílio Vaticano II sobre a 

sacramentalidade divino-humana da Igreja indica que sua dimensão visível é parte constitutiva 

da essência sacramental. Trata-se da dimensão humana, expressão simbólica real e quase 

sacramental do que a Igreja é. Precisamente, aqui, reflete o teólogo alemão sobre uma Igreja 

pecadora159; deve-se insistir, contudo, que ele pretende ressaltar somente essa dimensão para 

refletir sobre a Igreja pecadora. 

W. Kasper, porém, aponta que 

 

a fraqueza da tese [de K. Rahner], entretanto, está em que ele não considera a 
dimensão, que é igualmente e ainda mais essencial para a compreensão sacramental 
da Igreja, ou seja, Jesus Cristo como Cabeça é sujeito da Igreja e o Espírito Santo, sua 
alma. Da mesma forma, a Igreja celestial, que está essencialmente ligada à Igreja 
terrena não é levada em consideração160. 

 

Sem os aspectos acima remarcados, é impossível refletir sem mais sobre a Igreja 

pecadora; não é suficiente falar sobre os pecadores na Igreja, é urgente pensar sobre as 

estruturas e mentalidades de pecado na Igreja peregrina. Ambrósio de Milão faz uma analogia 

entre Jesus que nunca pecou, mas assumiu todo pecado, ainda mais, foi feito pecado para a 

salvação do gênero humano (2Cor 5,21), e Igreja, que carrega os pecados de muitos (Exam. VI, 

21). Trata-se de uma meditação claramente mística, mas permite afirmar que Jesus sofre em e 

com sua Igreja pelos pecados nela. 

Ao contrário do que afirmaram os reformadores, a Igreja é santa porque carrega e 

suporta o peso dos pecados de seus membros e de todo mundo para curá-los e santificá-los; sua 

santidade se justifica por isso. Se ela se apresenta como servidora da santificação de seus 

membros e do mundo, a Igreja deve entrar e atuar no âmbito do pecado161. 

A Igreja santa, Sacramento da misericórdia, apresenta-se ao mundo como pecadora; 

nisso consiste sua condição paradoxal no mundo, communio sanctorum e communio 

peccatoribus. Communio de santas e santos, porque elas e eles comungam com o Santo; 

communio peccatoribus não porque estejam em comunhão com o pecado, mas porque são 

pecadoras e pecadores, membros de uma Igreja que lhes oferece cura e santificação. Ela não é 

santa apesar dos pecados de seus membros, a Igreja é santa nas pecadoras e nos pecadores que 

são seus membros, cujos pecados traz sobre si para que elas e eles sejam curados e santificados. 

 
159 RAHNER, K. Schriften zur Theologie. 6. Band. Einsiedeln – Köln: Benzinger Verlag, 1965, p. 301-320. 
160 KASPER, 2011b, p. 251-252. Die Schwäche [der] These [Rahners] ist es aber, dass er die für das sakramentale 
Verständnis der Kirche ebenso und noch mehr wesentliche Dimension nicht in Betracht zieht, dass nämlich Jesus 
Christus als Haupt das Subjekt der Kirche und der Heilige Geist deren Seele ist. Ebenso bleibt die mit der irdischen 
Kirche wesentlich verbundene himmlische Kirche außer Betracht. 
161 MÖHLER, 1960, §37. 
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A proximidade misericordiosa da Igreja revela sua santidade, não a falsa pretensão de se 

mostrar como comunidade pura e intocada. 

Por outro lado, a Igreja é Sacramento da misericórdia porque é ecclesia semper 

purificanda162 (LG 08; UR 06-08). É preciso purificar a consciência, reconhecer as faltas 

passadas e buscar a conversão pessoal. Desse necessário, porém doloroso processo a Igreja 

abre-se à sua renovação que não pode acontecer por meios mundanos, especialmente mediante 

a violência, que mais destrói que constrói, que arranca, com o joio, o trigo bom (Mt 13,29). As 

motivações e pontos de vista para a renovação tampouco podem ser mundanas, ou seja, só 

procurar benefícios e aplausos dos poderes temporais163. A verdadeira renovação eclesial só é 

possível pela ação do Espírito e pela sua fidelidade à Escritura e à Tradição. 

Para se renovar e ser no meio do mundo Sacramento da misericórdia, a Igreja deve ser 

cada vez mais evangélica, ou seja, movida pelas palavras do Evangelho; não basta anunciar as 

bem-aventuranças é preciso vivê-las com o auxílio da graça. Ao mesmo tempo, o pecado em 

seus membros e em estruturas e mentalidades de pecado oferece à Igreja um traço ímpar para 

seu ser no mundo: ela não é absoluta, é obra da misericórdia divina. 

A tentação de se apresentar como tal é real, mas a consciência de ser pecadora em seus 

membros e em estruturas e mentalidades de pecado obriga à Igreja a abandonar o absolutismo, 

confessar as culpas e pedir perdão, como acontece em toda celebração eucarística, fonte e centro 

de sua vida (LG 11). A confissão de culpas e o pedido de perdão não podem se converter em 

meros ritos, mas devem revelar a disposição interna de toda a Igreja e de seus membros à 

conversão e à novidade do Espírito (UR 07). 

 

3.4.1.2 A Igreja do Messias crucificado – não ao triunfalismo 

 

Em seu livro La fe en Jesucristo, ensayo desde la víctimas (1999), J. Sobrino analisa os 

títulos cristológicos pós-pascais, entre eles Messias e Senhor, de especial interesse para este 

trabalho. O messianismo de Jesus é verdadeiro porque concretiza a salvação e suscita esperança 

de libertação nos pobres164. Todavia, o autor desvela o processo de des-messianização de Jesus, 

que trouxe sérias consequências para a Igreja; logo, é mister recuperar o sentido do título 

cristológico e vislumbrar seu alcance para a práxis eclesial. 

 
162 Ecclesia semper purificanda não deve ser confundida com a fórmula pós-Reforma ecclesia semper reformanda, 
o que usualmente acontece. A última formulação traz o risco de chegar à secularização da própria Igreja, dados os 
fundamentos eclesiológicos da Reforma. KASPER, 2011b, p. 531. 
163 KASPER, 2011, p. 253. 
164 SOBRINO, 1999, p. 261-282. 
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Tal processo não ocorreu sem contradições: christós, em grego, (messiah, em hebraico) 

é usado no Novo Testamento para se referir diretamente a Jesus, tanto que se converteu em seu 

nome próprio, Jesus Cristo. Suas seguidoras e seus seguidores também assumiram esse título-

nome ao se referirem a si mesmos, como cristãs e cristãos. A mudança no uso do título trouxe 

como consequência um esvaziamento de seu significado. 

No Antigo Testamento, a figura do Messias está diretamente vinculada à esperança do 

Povo. Ele será “uma figura pública, enviada por Deus para salvar seu povo”165. Messias e 

messianismo, portanto, não correspondem a noções esotéricas, mas a uma esperança concreta 

de salvação e libertação. Durante a monarquia, o Messias aparece associado à figura do rei 

(1Sm 2,16; 24,7), um representante de Deus (2Sm 7,12s) que assegurará um reinado eterno. 

Com o fracasso do Exílio, a figura do Messias se escatologiza dada a esperança futura da 

congregação definitiva do Povo (Ez 37,21s; Is 11,1-6). Ele fará valer a justiça, defenderá o 

frágil e promoverá a reconciliação e a fraternidade166. 

Mesmo com os traços apresentados, não é possível afirmar que os livros do Antigo 

Testamento definam precisamente quem e como será o Messias. Isso se torna ainda mais difícil 

em tempos de Jesus, uma vez que a expectativa messiânica apontava a figuras diversas, quando 

não antagônicas. Seria o Messias um sumo-sacerdote ou um rei? Um rei guerreiro ou um rei 

justo e pacífico (Zc 9,9)? Uma figura pública da descendência de Davi que instauraria um 

reinado histórico ou um ser cósmico e celestial167? 

Sem pretender entrar em pormenores de estudos exegéticos, ou seja, na discussão sobre 

o fato de que Jesus tenha se autocompreendido como Messias ou não, o que deve ser destacado 

é o uso que a comunidade fez do título para se referir a ele. Sentenças como “és tu aquele que 

há de vir, ou devemos esperar um outro?” (Mt 11,3) e “nascido da estirpe de Davi, segundo a 

carne” (Rm 1,3) indicam que ele, de algum modo, correspondeu às expectativas de um 

Messias168. 

Porém, não se deve esquecer da ambiguidade do uso de Messias pelo próprio Nazareno: 

ele recusa veementemente o messianismo na linha dos Zelotes, mas não rechaça o que respondia 

à esperança do Povo, tanto que o título, como afirmado anteriormente, se converte em seu nome 

próprio. O Evangelho segundo Marcos suscita a pergunta pelo tipo de messianismo de Jesus, 

mantendo o claro traço anti-triunfalista; os Evangelhos segundo Mateus e Lucas são mais 

 
165 SOBRINO, 1999, p. 262. 
166 SOBRINO, 1999, p. 263. 
167 SOBRINO, 1999, p. 264. 
168 SOBRINO, 1999, p. 265. 
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explícitos, tanto que não mostram reparos no uso da expressão Filho de Davi para se referir a 

Jesus. Os demais escritos do Novo Testamento usam com muita naturalidade a expressão, o que 

revela a clara compreensão de Jesus como Messias169. Mas qual é seu conteúdo? 

Pelo desenvolvimento do uso do título nos textos neotestamentários é possível concluir 

que Messias descreve “toda a realidade de Jesus, seu futuro, seu presente e sua vida terrena”170. 

Entretanto, o conteúdo original do título, isto é, aquele que salva e restaura o Povo, 

correspondendo a seu uso veterotestamentário, foi se perdendo. A salvação, com isso, também 

foi perdendo sua conotação política e se espiritualizou; a revelação da justiça de Deus, como 

Paulo descreve a salvação (Rm 3,21-26), converteu-se em um conceito espiritual e perdeu sua 

conexão com a esperança histórica. 

Mas o anúncio de Jesus Messias ainda teria algum significado na atualidade? Em 

primeiro lugar, é necessário resgatar o imenso trabalho dos autores do Novo Testamento para 

relacionar o título com a Páscoa de Jesus: ele é o Messias crucificado e ressuscitado. Logo, é 

preciso trazer novamente à discussão o que já estava consciente no texto neotestamentário, mas 

sem deixar de lado as suspeitas moderna e pós-moderna; se a Modernidade secularizada 

questionava o Messias por se referir à divindade, a Pós-modernidade questiona o messianismo 

por relacioná-lo com utopias e esperanças populares171. 

É claro que a des-messianização de Jesus tem raízes históricas, isto é, o afastamento da 

comunidade cristã da esperança históricas e a espiritualização do conceito de salvação, mas 

também raízes teológicas. J. Sobrino lista duas: a prioridade do Mediador sobre a mediação e 

o modelo de um Mediador que mais corresponde ao Filho de Deus, aquele que cumpre a 

vontade do Pai, que ao Messias, aquele que suscita a esperança histórica172. Isso trouxe sérias 

consequências para a Igreja, o que interessa especialmente para este trabalho. 

O autor levanta algumas suspeitas que devem ser levadas em consideração: a esperança 

de uma salvação histórica cede passagem à salvação transcendente; a esperança messiânica já 

não se relaciona com esperança concreta, mas com a esperança de indivíduos e da comunidade. 

A esperança dos pobres, daquelas e daqueles que são marginalizados e excluídos 

historicamente, perde a centralidade173. 

Como ele ainda remarca, o Novo Testamento não as deixa de lado, mas a mudança na 

compreensão do desígnio salvífico de Deus, isto é, o centro do kerygma é somente Jesus Cristo 

 
169 SOBRINO, 1999, p. 266. 
170 SOBRINO, 1999, p. 267. 
171 SOBRINO, 1999, p. 268-269. 
172 SOBRINO, 1999, p. 270. 
173 SOBRINO, 1999, p. 271-272. 
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e não a chegada do Reino de Deus, levou a Igreja ao anúncio do Mediador e não tanto da 

mediação. Jesus é “aquele que há de vir” (Mt 11,3), aquele que traz o perdão dos pecados e é 

capaz de recriar o ser humano, mas a expectativa do Reino que há de vir foi se desconectando 

do anúncio de sua Pessoa. 

O que acaba de ser apresentado corresponde com a apresentação de Jesus como Filho 

de Deus, ou seja, a relação com Deus é decisiva para a compreensão de sua Pessoa e sua missão. 

Sua realidade mais íntima se apresenta como “filiação, sacramento do Pai, presença histórica 

de Deus no mundo”174. Porém, o que é próprio do Messias esperado, o Reino de Deus e a 

salvação dos pobres, é completamente assimilado e não será o distintivo de Nazareno. 

Desde esse ponto de vista, o envio de Jesus seria decisivo somente para aquelas e aqueles 

que o conhecem, logo as cristãs e os cristãos, porque a mediação principal já não seria a Criação, 

mas a Igreja. Deus se daria por satisfeito por ter enviado seu Filho ao mundo, que congregou 

uma comunidade de seguidoras e seguidores. Contudo, o Novo Testamento dá claro testemunho 

de que o envio do Filho ao mundo é compromisso definitivo de Deus com a totalidade de sua 

Criação (Rm 8,18-25); não se trata, portanto, da constituição de uma Igreja em torno do Filho, 

mas da restauração de toda a realidade, da vitória sobre a maldade e da irrupção do Reino na 

história. 

Como consequência imediata, a Igreja não pode se colocar somente na perspectiva do 

Mediador, isto é, de Jesus, mas na perspectiva da mediação, o Reino de Deus proclamado e 

vivido por ele. Logo, a Igreja não pode estar, nunca, no centro de seu próprio anúncio; ela 

anuncia, como Jesus, a chegada do Reino para os pobres deste mundo. Para tal, é urgente que o 

título Messias seja redescoberto. 

Mediador e mediação se relacionam clara e explicitamente nos Evangelhos sinóticos175: 

na relação de Jesus com os pobres, seu messianismo se torna claro e atual, mesmo com o retraso 

da parusia, porque obriga as cristãs e os cristãos, em particular, e a Igreja, como um todo, a se 

confrontarem com a pergunta pela salvação na história. Tal ressalva teológica possui especial 

relevância em um mundo marcado por injustiças; anunciar um Messias de um reino espiritual 

significa deixar de lado a parcialidade e a misericórdia divinas. 

Jesus é o Messias libertador; mesmo que não tenha se identificado com um messias-rei 

ou um messias-político e renunciado ao poder militar, não significa que seu anúncio não aponte 

à reconfiguração da sociedade e do mundo. Pelo poder da verdade, do amor e do testemunho, 

Jesus de Nazaré tomou claro partido em favor daquelas e daqueles que eram oprimidos e se 

 
174 SOBRINO, 1999, p. 274. 
175 SOBRINO, 1999, p. 275. 
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posicionou contra seus opressores176. O Messias libertador é Jesus; ele é o rei justo e parcial, 

proclamado pelo profeta Isaías, que promoverá o direito e a justiça (Is 42,3); ele anunciou a 

Boa-notícia aos pobres e a libertação aos cativos (Lc 4,16-20), fato que não pode ser deixado 

de lado mesmo depois da ressurreição177. 

A Igreja, que nasce da Páscoa de Jesus, não pode perder de vista a “opressão e a 

esperança dos povos e lhes dar uma resposta”178. Ela está no mundo como obra da misericórdia 

divina, mas não para se vangloriar disso; ser obra da misericórdia significa para a Igreja ser 

misericordiosa, como é o Messias que ela anuncia. Toda vez que se afasta dos pobres, a Igreja 

reduz o alcance do messianismo de Jesus; quando se ocupa com só com a “salvação da alma” e 

não com a libertação integral do ser humano, a ela diminui a força messiânica do Nazareno. 

Para evitar os reducionismos mencionados, só há um caminho: anunciar Jesus como o 

Messias libertador crucificado. Desde uma perspectiva positiva, esse anúncio elimina toda 

compreensão mágica do messianismo, “um messias crucificado crucifica e, assim, cura as 

concepções que messiânicas propensas ao mecânico, ao mágico e ao egoísta”179. Por outro lado, 

desde uma perspectiva negativa, a proclamação de um Messias crucificado obriga a Igreja a se 

confrontar com o mysterium iniquitatis: o Messias, aquele que vem suscitar esperança e oferecer 

salvação aos pobres, é morto. Por que o mundo não lhe deu oportunidade? 

Marcos, em seu Evangelho, apresenta o segredo messiânico de Jesus: ele cala seus 

primeiros opositores (Mc 1,25; 3,12) e adverte severamente seus ouvintes para que não 

divulguem suas obras prodigiosas (Mc 1,44). Os estudos exegéticos ainda não concluíram se o 

segredo messiânico é algo próprio de Jesus, que não abandonou por completo o título, mas 

queria evitá-lo para não gerar mal-entendidos, ou da comunidade, que viu no recurso uma forma 

de explicar o porquê ele não teria usado explicitamente o título para se referir a si mesmo180. 

O que deve ser destacado é o fato de Jesus ser o Messias libertador crucificado, porque 

é verdadeiramente Messias, isto é, Jesus é aquele que anuncia a esperança aos pobres e denuncia 

seus opressores181. Por essa razão, o segredo messiânico se converte em mistério messiânico; 

messianismo e morte estão, portanto, diretamente relacionados no Novo Testamento e na vida 

da Igreja: 

 
176 SOBRINO, 1999, p. 276. 
177 SOBRINO, 1999, p. 277. 
178 SOBRINO, 1999, p. 278. 
179 SOBRINO, 1999, p. 279. 
180 ALEGRE, X. Marcos o la corrección de una ideología triunfalista. Pautas para la lectura de un evangelio 
beligerante y comprometido. Revista latinoamericana de Teología, San Salvador, v. 2, n. 6, p. 229-263, sep./ dic. 
1985, p. 229-263. 
181 SOBRINO, 1999, p. 280. 
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O messianismo judaico é radicalmente a certeza de que o Deus da aliança é o Deus 
dos desesperançados; ele assume a causa dos desprovidos de todo poder. Jesus não 
recusa de modo algum esse movimento; pelo contrário, o radicaliza expressando 
praticamente que um poder, ainda que religioso, indiferente à desesperança, à 
opressão e, inclusive, aos desvios, é um poder perverso. [...] Deus deixa de construir 
um apoio para as forças destruidoras e se converte em Deus dos “pobres”. [...] Ele se 
reveste dos atributos de um rei, de um líder político, ainda que não orientado a um 
novo imperialismo, mas à ordem da justiça182. 

 

J. Sobrino conclui a apresentação do messianismo de Jesus afirmando que não trata do 

conteúdo próprio da esperança, seja histórica e popular ou transcendente; a razão de ser de seu 

messianismo é a renúncia a todo poder opressor, como se contempla em sua cruz. Jesus é o 

Messias sem-poder e, por isso, é capaz de suscitar a esperança dos pobres183. E a Igreja? 

Como já foi refletido anteriormente, a Igreja, obra da misericórdia, não pode se 

vangloriar disso, ela está chamada a se “parecer com Jesus”. Não é suficiente anunciar Jesus 

Messias é urgente que a Igreja também seja messiânica, porém, tal qual ele foi: parcial e 

misericordioso para com os pobres deste mundo, suscitando esperança histórica de libertação e 

salvação. Logo, ela não pode se apegar a nenhuma forma de poder que gere opressão. Re-

messianizar a Igreja, nas palavras de J. Sobrino, é um caminho a ser trilhado por uma Igreja 

que pretende ser Sacramento da misericórdia de um Messias crucificado. 

 

3.4.1.3 A Igreja do Senhor humilde – não ao despotismo 

 

A Igreja também é Sacramento da misericórdia de um Senhor humilde. Por essa razão, 

é oportuno resgatar porque a comunidade apostólica usou o título Senhor (kyriós) para Jesus de 

Nazaré, o que revela, em primeiro lugar, quem ele é e, em segundo lugar, como será seu anúncio 

ao longo dos anos. Quem é Jesus de Nazaré, o Senhor? Trata-se de um título que oferece algum 

significado para a compreensão de sua Pessoa, ou é só mais um título que o designa? 

De entrada, deve-se ressaltar, como o faz J. Sobrino, que o título Senhor expressa 

diversas dimensões da Pessoa de Jesus Cristo: sua relação com o cosmos e sua presença atual 

na comunidade, a relação íntima e profunda com os fiéis e com Deus e, na perspectiva funcional, 

seu senhorio184. Contudo, com o passar dos anos, Senhor também se converteu em um título 

 
182 DUQUOC, C. Mesianismo de Jesús y discreción de Dios. Ensayo sobre los límites de la cristología. Madrid: 
Ediciones Cristiandad, 1985. (Academia Christiana, 31), p. 160. 
183 SOBRINO, 1999, p. 282. 
184 SOBRINO, 1999, p. 283. 
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polêmico, pois exigia das cristãs e dos cristãos proclamar sua fé no único kyriós e renegar os 

kyriói, o que foi deflagrado nas diversas perseguições dos primeiros séculos cristãos. 

O uso neotestamentário de Senhor relaciona Jesus de Nazaré, de alguma forma, com a 

divindade. Chama atenção, por outro lado, seu uso vinculado a mestre, ou mais especificamente, 

nas passagens em que Jesus é chamado de o Mestre e o Senhor (Jo 13,14); nessas passagens 

fica expressa sua autoridade e uma vinculação com sua Pessoa, no sentido do seguimento185. 

Logo, seu senhorio se entende, em um primeiro momento, como autoridade soberana que 

convoca ao seguimento e capacidade de configurar aquelas e aqueles que o seguem. 

Embora a origem de seu uso para se referir ao Cristo ressuscitado tenha desencadeado 

diversas discussões, vale a pena destacar alguns elementos. Senhor seria um título proveniente 

do paganismo e expressaria a presença de Jesus Cristo no culto, como as divindades de círculos 

místicos orientais, também da expectativa de aparição de um salvador celestial ou terreno, como 

se aplicava ao Imperador Romano. Segundo essas reflexões, o uso neotestamentário de Senhor 

teria afastado o Cristianismo de suas origens judaicas, isto é, Jesus já não seria mais o Messias, 

mas o Senhor186. 

Oscar Cullmann aponta a outra direção: o uso de Senhor para se referir ao Cristo 

ressuscitado teria sua origem na comunidade cristã palestina, e partiria, a priori, da convicção 

de que o Senhor exaltado se faz presente nela expressando, a posteriori, sua esperança 

escatológica, como se pode ver na fórmula maranatha (1Cor 16,22), que traria o significado do 

equivalente judaico Filho do homem187. Não se deve deixar de lado, contudo, o fato de que a 

fórmula aparece em contextos eucarísticos o que revela sua presença no pão (1Cor 11,23-29); 

a comunidade ansiava a vinda futura do Senhor, mas já vivia de sua presença atual na Eucaristia. 

Tendo indicado apenas alguns elementos mais destacados das discussões sobre o título 

Senhor, ele expressa, conforme o uso paulino, a realidade vivente e atual do Ressuscitado na 

comunidade; trata-se de uma profissão de fé (Fl 2,11; 1Cor 12,3; Rm 10,9), de uma expressão 

litúrgica (1Cor 10,16-22; 11,20) e o anúncio do Evangelho é sua obra (1Cor 15,58). Senhor 

também expressa aquele que configura e regula a vida diária da comunidade (1Cor 7,10s; 

7,25s), aquele com quem se estabelece uma relação pessoal (2Cor 12,8), aquele que configura 

toda a história da salvação (1Ts 4.15-17) e já exerce seu senhorio sobre os vivos e os mortos 

 
185 SOBRINO, 1999, p. 285. 
186 SOBRINO, 1999, p. 286. 
187 CULMANN, O. Cristología del Nuevo Testamento. Salamanca: Sígueme, 1998. (Biblioteca de Estudios 
Bíblicos, 63), p. 240-247. 
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(Rm 14,9) e sobre todo o cosmo (1Cor 15,24). O Senhor é aquele que norma toda a existência 

cristã, pessoal e comunitária188. 

Independentemente da origem, o título Senhor se impôs no Novo Testamento e se refere 

à presença atual e atuante de Cristo na comunidade, no culto e na história. J. Sobrino ressalta 

que o uso de Senhor manifesta um passo decisivo para a fé e a reflexão cristológica, porque vai 

além da experiência que os discípulos realizaram com Jesus189. Quais seriam, portanto, os 

referentes históricos que conduziram a seu uso? Por um lado, dons e carismas experimentados 

durante o culto; por outro, a experiência da fraternidade vivida pela comunidade, sobretudo na 

partilha do pão eucarístico. 

Pelo uso neotestamentário, nota-se que claramente Senhor possui um conteúdo decisivo 

para a fé cristã. Paulo na Carta aos Romanos faz uma afirmação muito audaz: no texto 

veterotestamentário, a salvação vem de Deus (Jl 3,5) porém, a partir da Páscoa, também da 

invocação de Jesus, o Senhor (Rm 10,9). Ele não é só o mediador da salvação, mas aquele que 

a concede190. Trata-se de um elemento fundamental para todo desenvolvimento cristológico 

porque expressa a fé em Jesus. 

Contudo, é necessário unir o que diz Paulo com o que o próprio Jesus afirma nos 

Evangelhos: “Nem todo aquele que me diz ‘Senhor, Senhor’ entrará no Reino dos Céus, mas 

sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus” (Mt 7,21); “Por que me chamais 

‘Senhor! Senhor!’, mas não fazeis o que digo?” (Lc 6,46). Para Jesus, não se trata somente da 

precisão da fórmula da fé (orto-doxia), mas, em primeiro lugar, está a práxis (orto-práxis). A 

afirmação anterior traz sérias consequências para a Igreja que não deve se dar por satisfeita 

porque o proclama Senhor, mas porque vive segundo seu senhorio. 

Os Evangelhos sinóticos já chamavam a atenção para o risco de separação entre orto-

doxia e orto-práxis, depois da ressurreição, porém, o risco se tornou ainda maior. Não que a 

orto-doxia exclua a orto-práxis, mas há uma clara imposição de uma sobre a outra que J. L. 

Segundo soube expressar muito bem: 

 

Não se responde à pergunta “o que devo fazer para ser salvo?”, por exemplo, com Mt 
25,31s, mas mencionando o ingresso na comunidade, cujo elemento constitutivo não 
é outro que a fé em Jesus: “Crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa” (At 16,31; 
2,37.41.46)191. 

 

 
188 SOBRINO, 1999, p. 289. 
189 SOBRINO, 1999, p. 290. 
190 SOBRINO, 1999, p. 292. 
191SEGUNDO, J. L. El dogma que libera. Fe, revelación y magisterio dogmático. 1ª ed. Santander: Editorial Sal 
Terrae, 1989 (Colección Presencia Teológica, 53), p. 194. 
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O risco mencionado se torna mais patente quando não há problemas em professar a fé 

no kyriós, mas abandonando Jesus que é o kyriós (1Cor 12,3). Professar a fé no Senhor é 

professar a fé em Jesus192, que viveu humildemente seu senhorio, como manifesta o hino 

cristológico da Carta aos Filipenses. 

“[...] para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse Jesus é o Senhor” (Fl 2,11). A 

profissão de fé cristológica aparece somente no final do hino e expressa que o Senhor não é 

qualquer um, mas aquele que se esvaziou e foi crucificado193. Com isso, está claro que a fé em 

Jesus, o Senhor, não é ingênua, deve ser acompanhada de uma práxis correspondente, isto é, o 

esvaziamento de si mesmo para o servir os demais. 

O senhorio de Jesus de Nazaré – inclusive, seu senhorio depois da ressurreição – nunca 

aparece em relação ao despotismo de baal ou ao poderio de um kyriós qualquer; seu poder é 

força-para-servir194. Seu senhorio é apresentado pelos Evangelhos em relação direta com o 

Reino de Deus: “aquele que quiser tornar-se grande entre vós seja aquele que serve” (Mt 20,27). 

Jesus de Nazaré subverte a noção de poder, mas a tentação de transformá-lo em baal, depois da 

ressurreição, é latente; a Igreja da Cristandade, mediante suas práticas impositivas, expressou 

unilateralmente o esplendor de seu senhorio. Não se deve esquecer, contudo, a frase de 

Bartolomeu de Las Casas: “a Igreja não tem mais poder que aquele de Jesus enquanto 

homem”195. 

Diante de tal tentação, é mister que a Igreja volte ao Jesus histórico e se confronte com 

os textos neotestamentários que o apresentam como Senhor ressuscitado, mas jamais um todo-

poderoso arbitrário, manipulador e despótico196. Seu poder não se impõe de cima para baixo na 

história, mas inspira e dá vida. A Igreja, obra da misericórdia divina, exerce seu poder da 

mesma forma? 

O Novo Testamento apresenta o poder de Jesus, o Senhor, desde a humildade, jamais a 

partir da perspectiva triunfalista. Tanto é assim que, mesmo depois de sua ressurreição, a 

negatividade e a maldade históricas não foram eliminadas197, isso acontecerá somente no final 

(1Cor 15,24s). Novamente está a tentação; dessa vez, porém, da alienação que conduz ao não 

assumir as dores da história. O referente último permanece o Reino que ainda não se manifestou 

plenamente. 

 
192 SOBRINO, 1999, p. 293-294. 
193 SOBRINO, 1999, p. 295. 
194 SOBRINO, 1999, p. 296. 
195 LAS CASAS, B. Obra indigenista. Madrid: Alianza Editorial, 1985, p. 179. 
196 SOBRINO, 1999, p. 297. 
197 SOBRINO, 1999, p. 298. 
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O senhorio de Jesus não pode ser compreendido a partir de senhorios e poderes 

mundanos, menos ainda em um sentido mágico. Ele, o Senhor, gera esperança por configurar 

de tal modo a vida de quem nada tem tornando “possível viver humanamente na história e [...] 

a libertação dos poderes do mal”198. 

Paulo expressará essa nova configuração da vida e da história de cada fiel com a fórmula 

“no Senhor”. Para ele, toda a vida cristã se desenvolve “no Senhor” (Rm 14,8). Não se trata de 

uma submissão arbitrária, mas a disposição positiva de deixar-se configurar, em toda a 

existência, pela realidade de Jesus Cristo. Seu senhorio indica a íntima vinculação do fiel 

consigo e a possibilidade real de salvação, o que também é expresso pelo Apóstolo na relação 

do fiel com o Espírito (Gl 2,20). O ser Senhor de Jesus aponta à alteridade do fiel com relação 

a Jesus Cristo, isto é, ele é a instância última que molda a vida e a morte, e a afinidade, ou seja, 

pela força do Espírito o fiel orienta-se concretamente por Jesus, reproduz em sua vida traços 

concretos da vida do Senhor199. 

Em suas cartas, Paulo também explicitará a relação de Jesus Cristo, o Senhor, com a 

comunidade cristã, sobretudo nos contextos litúrgicos em que ele se faz presente200. Seu 

senhorio não é imposição, mas convite e exigência; não significa autoritarismo dentro da 

comunidade, mas inspiração e capacitação. Por fim, nos escritos paulinos, Jesus é apresentado 

como o Senhor sobre tudo o que é criado (Cl 1,16s; 2,10); segundo o próprio Paulo e Lucas, 

esse seu senhorio começou com a ressurreição-ascensão e encerrará quando ele entregue ao Pai 

o Reino (1Cor 15,24). É um tempo que coincide com o da Igreja, todavia se trata só de uma 

coincidência no tempo, não no poder; Jesus é o Senhor da história, a Igreja, não201. 

Quais são as exigências atuais que o uso do título Senhor traz para a Teologia e para a 

Igreja? O primeiro deles, como mostra J. Sobrino, é levar a sério a pergunta pela teodiceia202. 

Como Jesus pode ser Senhor de uma história transida de pecado? Ainda se referindo aos escritos 

de Paulo, o autor destaca uma teo-logização rica feita pelo Apóstolo: Jesus é cabeça de um 

corpo, a comunidade local (1Cor 12,27; Rm 12,5), a Igreja e toda a humanidade (Ef 5,22; Cl 

1,18). 

 
198 SOBRINO, 1999, p. 298-299. 
199 SOBRINO, 1999, p. 300. 
200 SOBRINO, 1999, p. 301. 
201 SOBRINO, 1999, p. 302. 
202 SOBRINO, 1999, p. 303-304. 
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Além de destacar sua presença na comunidade, na Igreja e no mundo, as reflexões dos 

escritos paulinos explicitam que ele se faz presente mediante a comunidade, mediante a Igreja, 

mediante o mundo, que são sacramentos de sua realidade e instrumentos de sua ação203: 

 

[...] a corporeidade histórica da Igreja implica que nela “tome corpo” a realidade e a 
ação de Jesus Cristo para que ela realize uma “incorporação” de Jesus Cristo na 
realidade histórica204. 

 

O que significa ser corpo de Cristo para a Igreja? Novamente, está a tentação do 

triunfalismo eclesiástico, porém vale resgatar mais uma citação da carta aos Colossenses: 

“Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e completo, na minha carne, o que falta 

das tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja” (Cl 1,24). Mesmo ressuscitado, o 

Senhor ainda padece ao longo da história por sua Igreja. 

Ter um corpo histórico não é consequência lógica do senhorio de Jesus Cristo; ele 

poderia permanecer distante dos fiéis e da comunidade. Deus em seu desígnio, porém, mesmo 

permanecendo além e por cima de seus súditos, é tão próximo a eles que os constituiu seu 

corpo205. Logo, a iniciativa vem “do alto”, é puro dom, pura graça; jamais a Igreja pode se 

colocar sobre o Espírito que a une em um só corpo com sua cabeça, ela lhe deve ser dócil para 

expressar na história o senhorio de Jesus. 

A história se desenvolve não só sob o poder de Jesus, como já foi exposto, mas sob o 

poder de outros kyrioi: o poder de César, da riqueza, do Estado. Entretanto, seus poderes não 

são o último da história; eles serão submetidos ao poder do único Senhor. Toda vez que a Igreja, 

o corpo de Cristo, não se rende aos poderes dos kyrioi, manifesta historicamente o senhorio de 

Jesus e gera esperança entre aquelas e aqueles que são por eles subjugados. Seu anúncio do 

senhorio de Jesus aparece diretamente relacionado com o Reino de Deus, o último na história. 

De modo algum, isso não implica configurar as realidades temporais conforme esse 

senhorio; as mulheres e os homens que exercem poder no mundo, devem exercê-lo segundo a 

justiça do Reino. Contudo, se o poder temporal se opõe ao Reino, a denúncia e a perseguição 

revelam que, de fato, está ocorrendo o anúncio de Jesus como o único Senhor206. 

Professar a fé em Jesus, o único Senhor, implica conflito, como se pode ler no livro do 

Apocalipse. Não se trata só de um conflito religioso, mas de um conflito histórico e político, 

 
203 SOBRINO, 1999, p. 304. 
204 ELLACURÍA, I. Conversión de la Iglesia al Reino de Dios. Para anunciarlo y realizarlo en la historia. San 
Salvador: UCA Editores, 1985. (Colección de Teología latinoamericana, 05), p. 183. 
205 SOBRINO, 1999, p. 307. 
206 SOBRINO, 1999, p. 308. 
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ainda que teologal. Crer no único Senhor significa renegar os demais senhores; mais ainda, o 

conflito não se dá somente pelas palavras da profissão de fé no único Senhor, mas na vida 

segundo Jesus, o único Senhor. O livro do Apocalipse testemunha a perseguição da comunidade 

cristã por parte do poder político romano (Ap 17,14), mas não se deve esquecer que as cristãs 

e os cristãos já tinham sido perseguidos por suas próprias famílias e pelo povo judeu: 

 

A fé cristã introduz um germe crítico respeito ao mundo que implica sempre a 
probabilidade de conflito e de enfrentamento [...]. Uma atitude cristã coerente sempre 
manterá determinada capacidade crítica com seu contexto social e não lhe deverá ser 
estranho ter que assumir o conflito207. 

 

Todavia, pertence à Igreja, Sacramento da misericórdia, não só uma profissão de fé em 

Jesus, o Senhor, conflitiva; ela promove uma profissão de fé que é esperançada. Mesmo já tendo 

sido exposto, nunca está demais destacar que o triunfalismo não corresponde à Igreja; ela nunca 

deve se esquecer de que seu Senhor é aquele que “não veio para ser servido, mas para servir e 

dar a sua vida em resgate por muitos” (Mc 10,45). 

Ele é o Senhor porque é capaz de reconfigurar a realidade dos fiéis, da Igreja e de todo 

mundo208. Seu poder é salvífico, jamais de submissão, e é exercido mediante o Espírito que 

suscita a liberdade e a responsabilidade. Ser Sacramento da misericórdia, nesse sentido, 

corresponde a ações concretas da Igreja para suscitar esperança entre aquelas e aqueles que 

proclamam o senhorio de Jesus para que se mantenham firmes e não se submetam aos poderes 

do mundo, para que possam resistir aos poderes de César, da riqueza e do Estado ainda quando 

perseguidos. 

Consequência imediata para a própria Igreja é não estar, ela mesma, submetida aos 

poderes do mundo e disposta a ser perseguida por eles. A Igreja, obra da misericórdia divina 

e, portanto, seu Sacramento, faz suas as palavras de Paulo: “[...] nem a morte nem a vida, nem 

os anjos nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem 

a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em 

Cristo Jesus, nosso Senhor” (Rm 8,38-39). 

Por outro lado, quando a Igreja cai na tentação do triunfalismo abandona o anúncio do 

senhorio de Jesus e, se torna, ela própria, senhora que já não exerce um poder libertador, mas 

um poder arbitrário e de submissão. Mostra-se já não mais comprometida com o anúncio 

 
207 AGUIRRE, R. La persecución en el cristianismo antiguo. Revista latinoamericana de Teología, San Salvador, 
v. 13, n. 37, p. 11-42, ene./ abr. 1996, p. 29. 
208 SOBRINO, 1999, p. 313. 
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práxico de fazer que Jesus seja o único Senhor209; suas palavras se esvaziam e já é incapaz de 

gerar esperança. 

 

3.4.2 A misericórdia na vida da Igreja 

 

Anunciar a Boa-notícia da misericórdia, celebrá-la em seus sacramentos e praticá-la em 

sua ação pastoral constitui a tríplice missão da Igreja com relação à misericórdia210. Embora já 

se tenha insistido em outras partes deste trabalho, vale ressaltar que a práxis da misericórdia é 

conditio sine qua non para a credibilidade da Igreja, quando não de Deus mesmo, na atualidade. 

Em um mundo marcado pelo pecado e pela injustiça, pela violência e pela morte, 

principalmente dos pobres, re-agir diante do sofrimento alheio, interiorizando-o para eliminá-

lo, é princípio estruturante para a ação da Igreja que pretende ser Sacramento da misericórdia. 

Tal re-ação, que expressa seu descentramento, como bem destaca J. Sobrino, acontece por pura 

gratuidade211; trata-se de uma re-ação primeira, porque o outro sofre, e última, porque é preciso 

eliminar seu sofrimento. Não há outras motivações para a re-ação. 

É mister, portanto, aprofundar-se no conteúdo do anúncio da misericórdia que a Igreja 

deve levar adiante. Do mesmo modo, em sua celebração da misericórdia, especialmente no 

Sacramento da Penitência e em sua prática pastoral, que em nada corresponde à simples 

complacência ou ao exercício de um cristianismo light. 

Finalmente, a práxis do amor é exigência para a ação evangelizadora. Trata-se de uma 

práxis, como já indicado anteriormente, que em nada contradiz a justiça. O amor revelado é 

misericórdia e plena realização da justiça; portanto, a práxis amorosa da Igreja também deve 

manifestar seu compromisso com a justiça, entendida como ação parcial em favor daquelas e 

daqueles que se acham privados de seus direitos. 

 

3.4.2.1 O anúncio e a celebração da misericórdia – não ao moralismo 

 

De todas as tarefas que a Igreja possui com relação à misericórdia, a primeira delas é 

anunciá-la, como indica W. Kasper em seu livro A misericórdia – condição fundamental do 

Evangelho e chave da vida cristã (2015). Em um tempo no qual muitos vivem como se Deus 

não existisse, a Igreja deve avançar rumo o centro da mensagem do Evangelho, pondo em 

 
209 SOBRINO, 1999, p. 314. 
210 KASPER, 2016, p. 32. 
211 SOBRINO, 1988, p. 255-256. 
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destaque o Deus bom e misericordioso anunciado por Jesus Cristo212. Diante de um cenário 

religioso difuso, está a tentação de anunciar um deus genérico, um simples conceito filosófico 

vago que pode se converter em um denominador comum para todos os credos. Só anunciar um 

“Deus bom” (guter Gott), que se mostra complacente diante do pecado e da injustiça de 

indivíduos, ou um “Deus justo e vingador”, que se impõe pelo medo, tampouco é tarefa da 

Igreja. 

Para que seu anúncio corresponda à Boa-notícia da misericórdia divina, a Igreja deve 

narrar a história concreta de Deus com seu Povo, em que ele se revelou como “o Pai das 

misericórdias e Deus de toda consolação” (2Cor 1,3). O resgate da história de salvação, tal 

como é narrada pelo Antigo e pelo Novo Testamento, sobretudo pelo modo como Jesus a 

manifestou em suas palavras e suas ações (DV 02) e em sua Páscoa, deve se converter no centro 

do anúncio da Igreja. 

Todo o movimento de redescoberta do Reino de Deus, como anteriormente apresentado, 

está em plena sintonia com o anúncio da misericórdia. O anúncio do Reino e o anúncio da 

misericórdia não se excluem, pelo contrário, se supõem: “Deus se aproxima [...] porque é bom 

e é bom para os homens que Deus se aproxime” 213. 

Pode-se afirmar que o grande esforço da Igreja seja fazer com que a história da revelação 

da misericórdia divina se converta em realidade para as mulheres e os homens de hoje (Lc 4,21). 

Seu desafio consiste em tornar possível a transformação da história da salvação do passado em 

história da salvação do presente, o que inclui a vida de seus membros. 

Um exemplo do modo como deve ser o anúncio da Igreja pode ser tomada páginas do 

próprio Novo Testamento, mais especificamente da Carta aos Hebreus, que foi escrita em um 

período quando já tinha passado o entusiasmo inicial da comunidade e o risco de apostasia se 

tornava real: “Hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu 

no dia da Provocação: no dia da Tentação, no deserto. [...] Exortai-vos, antes uns aos outros, 

dia após dia, enquanto ainda se disser ‘hoje’, para que ninguém de vós se endureça, seduzido 

pelo pecado” (Hb 3,8.13). Em sua infinita misericórdia, Deus sempre oferece à humanidade um 

novo “hoje” 214. 

A árdua tarefa da evangelização não pode se restringir à adaptação do Evangelho a 

circunstâncias temporais; ele não pode se acomodar a modas ou a estados anímicos das diversas 

épocas. A verdadeira evangelização é aquela que leva a única Boa-notícia de Jesus Cristo ao 

 
212 KASPER, 2015, p. 196. 
213 SOBRINO, 1993, p. 109. 
214 KASPER, 2015, p. 197. 
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coração daquelas e daqueles que se encontram, principalmente, sob o pesado jugo do sofrimento 

e da dor, do pecado e da injustiça. Ao mesmo tempo, reduzir a evangelização à crítica do mundo 

moderno significa restringir a força transformadora do próprio Evangelho215. 

O retorno à misericórdia permite à Igreja assegurar que em meio às trevas do mundo 

atual está o Pai bondoso que conhece e ama cada um, assim como conhece e ama toda a 

humanidade (Mt 6,8.32). O Deus misericordioso de Jesus Cristo suscita verdadeira esperança 

mediante o amor. As parábolas do pai e seus dois filhos (Lc 15,11-31) e do bom samaritano (Lc 

10,30-37) são belíssimos exemplos daquilo que a Igreja deve anunciar: Deus está à espera de 

cada uma e cada um, e para lhes restituir seus direitos de filhas e filhos, para tirá-los da beira 

do caminho e curar suas feridas. 

Testemunhar a compaixão divina significa anunciar a verdade mais própria de Deus, ou 

seja, que ele é amor e sempre se dá a si mesmo e está disposto a perdoar (1Jo 4,8.16), e 

proclamar a verdade mais profunda do ser humano, que foi criado “admiravelmente [...] e mais 

admiravelmente” (MR, p. 154) 216 teve sua dignidade restabelecida quando de Deus se afastou. 

Entretanto, é importante destacar que a Igreja não anuncia a misericórdia divina somente 

por suas palavras; a Igreja, Sacramento da misericórdia, também está à espera de suas filhas e 

seus filhos, quer restituir-lhes seus direitos, trazê-los novamente para o caminho e anemizar 

suas dores. De nada serve, portanto, resgatar a riqueza da Boa-notícia bíblica da misericórdia, 

se a Igreja se arma de um discurso legalista e moralista. 

Tampouco, a Igreja pode fazer uso de uma linguagem agressiva para combater os 

“adversários do Evangelho”217. A conduta eclesial não acende a polêmica, mas faz valer a 

verdade no amor (Ef 4,15), que corresponde a um anúncio amistoso e fraterno não sobre 

púlpitos julgando tudo saber. O rechaço das realizações modernas e a desvalorização dos 

autênticos anelos das mulheres e dos homens na atualidade não pautam o discurso de uma 

Igreja, Sacramento da misericórdia. 

Misericórdia sem verdade é consolo simplório e sem sinceridade; porém, verdade sem 

misericórdia pode chegar à frieza e à ofensa. Ainda é desafio para a Igreja desenvolver uma 

linguagem decididamente marcada pelo diálogo com aquelas e aqueles que não “se encaixam” 

aparentemente em sua pregação; ser Sacramento da misericórdia implica dialogar com quem 

 
215 KASPER, 2015, p. 198. 
216 MISSAL ROMANO restaurado por decreto do Segundo Concilio Ecumênico Vaticano. Tradução portuguesa 
da 2ª edição típica realizada e publicada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com acréscimos 
aprovados pela Santa Sé. 3.ed. São Paulo: Ed. Paulus; Petrópolis: Ed. Vozes, 1992. 
217 KASPER, 2015, p. 199. 
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ainda não chegou ao pleno conhecimento do Evangelho e se acha, falsamente, excluído do 

convívio eclesial. 

Dialogar exige ouvidos atentos para escutar e coração aberto para acolher218. O diálogo 

dá testemunho da verdade e estabelece o respeito mútuo que permite uma aproximação comum 

à realidade, embora a partir de perspectivas diversas; não tem nada a ver com o relativismo, 

porque diante da total discordância aquelas e aqueles que realmente dialogam podem, ao menos, 

chegar à conclusão “we agree that we desagree”219. A Igreja proclama a verdade no amor para 

que seja interpelante e convincente e, sobretudo, compreendida e vivida como verdade salvífica. 

Proclamar a Boa-notícia misericórdia é central, contudo, assim como em Jesus de 

Nazaré “o Verbo se fez carne” (Jo 1,14), é preciso que a palavra da Igreja se torne palpável, o 

que acontece em seus sacramentos. Eles acontecem dentro de um contexto celebrativo, no qual 

a Igreja faz memória da Páscoa de Jesus Cristo; ela celebra e louva a Deus por sua infinita 

misericórdia manifestada ao longo de toda a história da salvação (Sl 106; 118; 136) e, 

sobretudo, na paixão, morte e ressurreição de seu Filho. 

Todos os sacramentos são sacramentos da misericórdia divina, todavia em quatro deles 

há perdão dos pecados. O Batismo incorpora novos membros ao corpo eclesial; a graça batismal 

permite que vivam em uma nova comunidade de vida e amor, a communio eclesial, porque lhes 

outorga o perdão de toda culpa (1Cor 6,11). Em cada celebração da Eucaristia, sacramento da 

unidade e do amor (In Io. 26,3), as cristãs e os cristãos são conduzidos à comunhão profunda 

com Jesus Cristo e entre si e renovam sua vocação de serviço e misericórdia220. Isso só possível 

porque durante a celebração o perdão dos pecados, sobretudo das faltas cotidianos, é real. 

Quando o corpo do fiel se enfraquece pela doença, o Sacramento da Unção dos Enfermos lhe 

oferece força espiritual para que se mantenha fiel, mediante o perdão das culpas (Tg 5,14-15)221. 

Não obstante, a Igreja experimentou desde os começos o fato de ter filhas e filhos seus, 

renascidos para a fé e para o Espírito Santo pelo Batismo, voltarem aos antigos vícios. A 

pergunta pela segunda penitência, depois da reincidência, converteu-se em grande contenda 

para a jovem Igreja. Nas palavras do próprio Jesus, encontra-se a resposta: ele concedeu a seus 

discípulos o poder de atar e desatar (Mt 16,19; 18,18), como dom de sua Páscoa222. 

 
218 KASPER, 2011, p. 417-462. 
219 KASPER, 2015, p. 200. Concordamos que não concordamos. 
220 KASPER, 2010b, p. 70-74. 
221 PAULO VI. Constituição Apostólica Sacram Unctionem Infirmorum. Roma: 1972. Disponível em: 
https://www.vatican.va/content/paul-vi/pt/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19721130_sacram-
unctionem.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
222 KASPER, 2015, p. 201. 
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Sobre esse dom, a Igreja desenvolveu um caminho penitencial que precedia a 

reconciliação sacramental, possibilidade de recomeçar. Trata-se de um segundo e cansativo 

Batismo que acontece não pode meio das águas, mas das lágrimas, um laborious baptismus 

(Or. 39,17223; DH 1672). Assim, o Sacramento da Penitência tornou-se o Sacramento da 

misericórdia por excelência, porque oferece a todas as batizadas e a todos os batizados, 

reiteradamente, a oportunidade de começar de novo. 

Mesmo que tenha passado por diversas transformações ao longo dos séculos, é 

incontestável seu valor para a Igreja. O Magistério e grandes expoentes da vida espiritual 

insistem na prática penitencial como caminho para o crescimento na vida interior e na vida da 

comunidade. K. Rahner frisa que o sacramento é uma ação eclesial específica que revela sua 

essência; os pecados dos membros da Igreja afetam e diminuem sua força de irradiação; o 

Sacramento da Penitência é um retorno do fiel ao corpo visível de Cristo, a Igreja224. 

Entretanto, esta prática que está diretamente relacionada à celebração da misericórdia 

no seio da communio eclesial enfrenta uma grave crise. Ora os fiéis já não veem mais sentido 

na prática, ora a entendem como mera obrigação que deve ser observada pelo menos uma vez 

ao ano. É urgente que a Igreja, Sacramento da misericórdia, reelabore sua prática penitencial e 

favoreça a renovação do sacramento225. 

Motivos para crise tão acentuada podem ser vários: os traumas das gerações passadas, 

que surgiram de uma prática penitencial rigorista, a espiritualidade intimista e individualista, 

que descarta qualquer possibilidade de mediação comunitária do perdão, e o mecanismo social 

de absolvição, que imputa aos demais e ao sistema toda culpa. Independentemente do motivo, 

o que sempre deve ser destacado é a responsabilidade pessoal que cada uma, cada um tem por 

seus próprios atos – evitar a responsabilidade implica negar a dignidade humana226 – e o perdão 

não é só para o indivíduo isolado, mas vinculado a uma comunidade. 

Jesus mesmo testemunha a alegria comum pelo perdão concedido ao pecador (Lc 

15,7.10). Ao mesmo tempo, aquela ou aquele que recebeu o perdão pôde vivenciar íntima e 

profundamente o gozo de suas palavras: “Os teus pecados estão perdoados” (Mc 2,9), “Nem eu 

te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais” (Jo 8,11). 

Não se deve pensar, porém, que o desafio de redescobrir a riqueza do Sacramento da 

Penitência pertence somente aos fiéis que se aproximam dele para pedir o perdão de suas faltas. 

 
223 GRÉGOIRE de Nazianze. Discours 38-41. 1ª éd. Paris: Éd. Du Cerf, 1990 (Sources Chrétiennes, 358). 
224 RAHNER, 1964a, p. 211-225. 
225 KASPER, 2015, p. 202. 
226 KASPER, 2015, p. 203. 
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Também é repto para os fiéis ordenados que receberam dos próprios Apóstolos aquilo que Jesus 

lhes concedeu: perdoar os pecados (Jo 20,23): 

 

Este sacramento responde hoje como ontem a uma profunda necessidade, e isso torna-
o atual. É uma obra de misericórdia tanto para o indivíduo como para a comunidade 
eclesial. Poderia ser uma ajuda para superar agressividades e partidarismos na Igreja, 
para dar uma nova oportunidade à humildade, para encontrar uma forma mais 
misericordiosa de nos tratarmos uns aos outros na Igreja, para a transformarmos numa 
Igreja mais misericordiosa227. 

 

3.4.2.2 Praticar a misericórdia – não ao rigorismo 

 

Anunciar e celebrar a misericórdia é essencial para a Igreja que pretende ser Sacramento 

da misericórdia divina no mundo. Contudo, como afirma W. Kasper, é urgente que ela 

desenvolva uma cultura da misericórdia228, que permite a compreensão total de suas palavras 

e seus gestos rituais; sem uma prática correspondente, discursos e ritos tornam-se vazios. 

Tendo florescido, sobretudo, no ambiente greco-romano, a Igreja se distanciou das 

práticas de “beneficência” e “filantropia” que não atendiam os pobres, mas os cidadãos. A 

práxis eclesial incluiu o que já se realizava no Judaísmo, porém em uma perspectiva muito 

própria, isto é, a atenção para com as necessitadas e os necessitados, as excluídas e os excluídos 

se institucionalizou, superando a tendência de uma prática unida somente à piedade individual. 

A celebração da Ceia do Senhor era comumente vinculada a um ágape, uma refeição 

cuja motivação central era o amor. No livro dos Atos dos Apóstolos, o serviço à mesa ocupava 

lugar de destaque, tanto que com a expansão da comunidade os Apóstolos se viram obrigados 

a instituir diakonói (servidores) para a mesa das viúvas de origem grega (At 6,1-6). Ainda em 

meio a uma contenda na comunidade de Corinto, que lhe obrigou a ressaltar a diferença entre a 

Ceia do Senhor e a refeição, Paulo não nega a unidade das duas (1Cor 11,17-34). Outrossim, 

narra o Novo Testamento as coletas realizadas para o apoio mútuo das comunidades; a prática 

da fraternidade estendia-se para além da comunidade local (Gl 2,10; Rm 15,26). As cristãs e os 

cristãos não só se chamavam de irmãs e irmãos, de fato, o eram. 

Belíssimo testemunho sobre a vida cristã durante o período pós-apostólico, encontra-se 

a Carta a Diogneto: “amam todos e são perseguidos por todos [...]. São pobres, e enriquecem a 

muitos; carecem de tudo, e têm abundância de tudo” (Diog. 5,11)229. Todo o serviço das 

 
227 KASPER, 2015, p. 204. 
228 KASPER, 2015, p. 205. 
229 PADRES APOLOGISTAS. Carta a Diogneto; Aristides de Atenas; Taciano, o sírio; Atenágoras de Atenas; 
Teófilo de Antioquia; Hérmias, o filósofo. 1ª ed. São Paulo: Ed. Paulus, 1995 (Patrística, 2). 
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comunidades era organizado pelos episkopói que se valiam de diakonói para atender os órfãos 

e as viúvas, os pobres e os enfermos, os presos e os escravos230. 

Se por um lado, o anúncio e a missão da Igreja sofreram negativamente com a 

Cristandade medieval e com os abusos de poder da hierarquia, por outro, o surgimento de 

ordens dedicadas ao cuidado de necessitadas e necessitados mostrava seu compromisso para 

com elas e eles. Trata-se de uma prática bondosa e misericordiosa que ainda produz frutos na 

atualidade. Todavia, o risco de aburguesamento faz com que a fecundidade, outrora vivida, já 

não seja mais visível231. 

Não são poucas as comunidades que se enrijeceram e não oferecem mais espaço para 

aquelas e aqueles que não se enquadram em seus “padrões de conduta”. Pessoas que são vítimas 

de mecanismos sociais ou que simplesmente tenham se perdido, não atendendo ao “estilo de 

vida cristão”, não têm lugar no seio da Igreja, o que não corresponde à práxis de Jesus de Nazaré 

que tomava refeições com pecadores e cobradores de impostos (Mc 2,16) e encontrou maior fé 

entre as prostitutas e os publicanos (Mt 21,31). 

Tal prática é a origem de grave crítica à Igreja: como ela trata as divorciadas e os 

divorciados?232 As pessoas LGBTQIA+ são acolhidas pelas comunidades eclesiais?233 O que 

dizer daquelas e daqueles que apresentam demandas sociais justas, como o direito à terra, à 

moradia e ao trabalho; encontram elas e eles espaço na Igreja? Assegura-se à mulher o âmbito 

eclesial que lhe corresponde, incluindo o poder de decisão? O grande desafio para a Igreja não 

está nas palavras que anunciam, como Jesus, um Deus que é Pai misericordioso, mas nos gestos 

concretos que manifestam sua presença na vida de mulheres e homens que não se encaixam no 

sistema de normas eclesiásticas. 

Contemplar a Igreja a partir dos ricos, dos governantes e dos que gozam de privilégios 

sociais e religiosos é um erro. Seu lugar está entre os pequenos e os pobres, os enfermos e os 

incapacitados, os excluídos e os marginalizados, os migrantes e os discriminados, aquelas e 

aqueles que vivem em situação de rua, que sofrem com as mais diversas dependências 

químicas234. Ainda que tenha se popularizado a expressão “opção preferencial”, a Igreja, 

 
230 KASPER, 2015, p. 206 
231 KASPER, 2015, p. 207. 
232 Deve-se ressaltar o passo dado por Francisco, com a Exortação Apostólica Pós-sinodal Amoris Laetitia sobre o 
amor na família, sobretudo no capítulo VIII. Contudo, as reações polêmicas em torno ao texto e à prática por ele 
indicada apontam à dificuldade para a superação do legalismo e a abertura à pastoral sustentada pela misericórdia. 
233 Não é fácil abordar corretamente a problemática sobre as pessoas LGBTQIA+ e seu vínculo com comunidade 
eclesial. A dificuldade não reside tanto no “estigma” que carregam, mas na atitude homofóbica de diversos fiéis, 
ordenados e não ordenados. Exemplo da grande polêmica em torno ao tema é o responsum da Congregação para 
a Doutrina da Fé que negou veementemente a benção de uniões de pessoas do mesmo sexo (22 fev. 2021). 
234 KASPER, 2015, p. 208. 
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Sacramento da misericórdia, faz sua opção – sem adjetivos – por elas e eles. Nela se expressa 

a parcialidade de Deus e do próprio Jesus, quando anunciou o Reino de Deus. 

Seria conclusão precipitada pensar que para realizar sua missão entre os pobres, a Igreja 

só deva dispor, em seus mais diversos centros de atendimento, das melhores técnicas e 

tecnologias. Sem solicitude humana, sem o decidido desejo humanizar quem não é sequer 

tratado como pessoa, a aparelhagem técnica e tecnológica mostra-se mais a serviço dos sistemas 

econômicos e burocráticos que do ser humano235. A prática do amor não pode se restringir à 

ajuda material, é preciso manifestar, efetivamente, a misericórdia. 

Divisões no interior da comunidade, como aquelas denunciadas por Paulo (1Cor 1,10-

17; Gl 5,15), mostram que a prática da misericórdia exige coerência: o que é feito para fora, 

deve ser vivido no seio da Igreja. Igualmente, chamam a atenção das cristãs e dos cristãos os 

Padres da Igreja pelo desamor dentro das comunidades locais: “A ignomínia caiu sobre os 

chefes [...]. Arremetemos duramente uns contra os outros e devoramo-nos mutuamente”, 

escreveu Gregório de Nazianzo a causas das rixas, sobretudo entre clérigos (Or. II, 78-90)236. 

No comentário da carta aos Romanos, João Crisóstomo mostrou que o desamor entre cristãs e 

cristãos é vergonhoso (Hom. Rom. 7,9)237. O que se vive com tristeza hoje na Igreja, ou seja, as 

disputas entre irmãs e irmãos, é tudo menos novo. 

A prática da misericórdia no seio da Igreja se concretiza, principalmente, na celebração 

dos sacramentos, nos quais a compaixão divina se atualiza para os fiéis. Nesse sentido, a carta 

de Tiago recrimina a distinção dos fiéis, segundo suas posses, feita durante a celebração nas 

comunidades; Cristo, em sua práxis bondosa não fez acepção de pessoas, logo ela tampouco 

pode acontecer entre as cristãs e os cristãos (Tg 2,1-6.9). 

Novamente, João Crisóstomo indicará o equilíbrio, fruto da prática do amor e da 

misericórdia, entre o cuidado para com os pobres e a vida interna da comunidade: 

 

Que desculpa, pois, teremos se [...] comendo um cordeiro, nos transformarmos em 
lobos; se, alimentados por uma ovelha, arrebatamos como leões? [...] Este sacramento 
é um sacramento de paz. Não nos consente cobiçar riquezas... Fujamos, portanto, 
desse abismo. [...] Quereis, de verdade, honrar o corpo de Cristo? Não consintais que 
esteja desnudo. Não o honreis aqui com vestuário de seda deixando que lá fora ele 
pereça de frio e de nudez. [...] O sacramento não necessita de panos preciosos, mas 
sim de uma alma pura; os pobres, contudo, precisam de muito cuidado. (Hom. Mt.  
3,50)238 

 
235 KASPER, 2015, p. 209. 
236 GREGORIO de Nazianzo. Discursos I-XV. 1ª ed. Madrid: Ed. Ciudad Nueva, 2015 (Fuentes Patrísticas, 28). 
237 JOÃO CRISÓSTOMO. Comentários às cartas de São Paulo. Vol. 1. 1ª ed. São Paulo: Ed. Paulus, 2010 
(Patrística, 27/1). 
238 JUAN CRISÓSTOMO. Obras de San Juan Crisóstomo. Homilías sobre el Evangelio de San Mateo. Madrid: 
BAC, 1955. 
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Finalmente, para a Igreja seja reconhecida como Sacramento da misericórdia em sua 

ação pastoral, é mister que todas as cristãs e todos os cristãos, de modo especial os fiéis 

ordenados, tenham o mesmo estilo de vida de Jesus que se esvaziou da glória divina e assumiu 

a forma de escravo (Fl 2,6-7). Uma Igreja que se posiciona como rica e poderosa no mundo, 

sobretudo porque seus representantes assim se mostram, não será capaz de anunciar 

fidedignamente o Reino de Deus. 

Aproximando-se de J. Sobrino, W. Kasper remarca que “a Igreja que segue Jesus só 

pode ser Igreja para os pobres se ela e, de modo especial, o clero esforçarem-se por manter um 

estilo de vida, se não pobre, pelo menos simples e nunca pretensioso”239. O Concílio Vaticano 

II renunciou, expressamente, os privilégios mundanos (GS 76) e, pouco antes de sua clausura, 

um grupo de 40 bispos selou o Pacto das Catacumbas por uma Igreja pobre a serviço dos 

pobres240. 

Se é urgente o despojamento dos representantes da Igreja, é igualmente necessário a 

desburocratização de suas estruturas de poder para que estejam a serviço da vida espiritual dos 

fiéis, não a asfixiando e sufocando-a241. O caminho a ser empreendido não é fácil, mas para 

uma Igreja, Sacramento da misericórdia, a leveza estrutural é fundamental; deve-se abandonar 

operações e processos, que lhe são alheios, principalmente aqueles ligados à manutenção do 

patrimônio eclesiástico. 

Embora o cuidado com os bens da Igreja seja importante, seus representantes não podem 

estar somente a ele dedicado perdendo a sensibilidade para as dores e os sofrimentos das 

mulheres e dos homens da atualidade. Novamente, estruturas mais despojadas e pobres são 

conditio sine qua non de credibilidade para a Igreja no futuro. 

 

3.4.2.3 A práxis do amor, exigência da ação evangelizadora – não ao exclusivismo 

 

Toda práxis eclesial nasce do seguimento de Jesus, ou seja, do compromisso real e 

efetivo com as necessidades e as esperanças da grande maioria da humanidade, os pobres e os 

oprimidos, como sublinha J. Sobrino242. Pela práxis, a Igreja se mostra bondosa e 

 
239 KASPER, 2015, p. 2011. 
240 BEOZZO, J. O. Pacto das catacumbas. Por uma Igreja servidora e pobre. São Paulo: Ed. Paulinas, 2015. 
241 KASPER, 2015, p. 212. 
242 Seguir-se-á a apresentação realizada pelo autor no VIII Congresso Internacional de Ecumenismo da Companhia 
de Jesus, celebrado entre os dias 25 e 31 de agosto de 1979, em Barcelona/ Espanha. O texto apareceu, pela 
primeira vez em Estudios Centroamericanos, 1979, sendo posteriormente recolhido no livro Resurrección de la 
verdadera Iglesia (1981). 
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misericordiosa, sem deixar de atender às exigências da justiça. Misericórdia não se reduz a um 

mero sentimento religioso que se manifesta em uma falsa condescendência e procura a 

justificação do pecado e não do pecador. 

Não é possível separar a ação evangelizadora da Igreja da práxis do amor e da 

misericórdia e, consequentemente, a promoção da justiça. Isso é assim porque a evangelização 

parte da totalidade da Boa-notícia de Jesus243. Contudo, qual seria a realidade totalizante do 

Evangelho? Trata-se de uma realidade teo-lógica em sentido estrito, por um lado, e, por outro, 

da realidade do Deus de Jesus, aquela que ele anunciou; trata-se do Reino de Deus. 

O Reino permite articular todos os conteúdos centrais do Evangelho, a saber o Deus do 

Reino, Jesus que o anuncia, a esperança que surge desse anúncio, os destinatários do anúncio e 

a prática concreta que corresponde a esse Reino que se aproxima (Mc 1,15). Além do mais, 

permite apontar para a mistério definitivo revelado pelo próprio Jesus: o Reino do Pai como 

realização plena de sua vontade. 

Não é intenção retomar o que já foi anteriormente apresentado, mas vale remarcar que 

a redução cristológica do Evangelho não é correta, porque implica restringir a última vontade 

salvífica histórica de Deus à Encarnação do Verbo244. Jesus Cristo, sim, é o Mediador definitivo 

do Pai; ele é sua Palavra, seu Filho, mas, não, a mediação definitiva. Entretanto, a concentração 

cristológica do Evangelho não é só correta, mas necessária; é preciso voltar ao Mediador, a suas 

palavras e a seus gestos que revelaram o Reino. 

O que se sabe sobre o Reino de Deus vem das noções, principalmente implícitas, do 

próprio Jesus, e, sobretudo, de suas ações a serviço do Reino. Como o Reino é anunciado e 

realizado, sabe-se pelo seu ministério da palavra, suas atitudes e a aceitação de seu destino, 

consequência de seu ministério; quem são os destinatários do Reino, sabe-se por sua predileção 

pelos pobres; o que o Reino exige, sabe-se pelas exigências postas a Jesus e aquelas postas por 

ele a suas discípulas e a seus discípulos245. 

A redução cristológica da Boa-notícia do Reino de Deus esvazia a presença do Espírito 

na história, o que não acontece mediante a concentração cristológica do Evangelho. A plenitude 

em Cristo não é apresentada na perspectiva individual de sua Pessoa, mas na relação dele com 

outros, isto é, ele é cabeça da humanidade, da Igreja (Ef 5,22; Cl 1,18), o primogênito de muitas 

 
243 SOBRINO, 1981, p. 55. 
244 SOBRINO, 1981, p. 56. 
245 SCHILLEBEECKX, 1981, p. 161. 
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irmãs e muitos irmãos (Cl 1,15). A humanidade renovada pelo Espírito de Cristo se converte, 

assim, em mediação do mistério salvífico de Deus246. 

Começar a ação evangelizadora pelo anúncio do Reino de Deus, portanto, explicita o 

melhor sentido da mediação de Jesus de Nazaré e a ação do Espírito Santo ao longo da história. 

Entretanto, o que corresponde ao anúncio do Reino? Por ser uma realidade totalizante, aponta 

à correta relação com Deus e com o próprio Jesus Cristo e compromete a existência humana 

em todos seus níveis: práxis, sentido, esperança, transformação da realidade, aceitação e 

superação de um destino imposto247. 

Evidentemente, o anúncio da proximidade do Reino de Deus suscitou esperança 

naquelas e naqueles que ouviram a pregação do Nazareno; o Novo Testamento, porém, aponta 

à dimensão práxica do Reino, ou seja, à sua realização e não só à esperança em seu advento 

futuro. Deus quer que seu Reino chegue e que a ação dos seres humanos corresponda a seu 

conteúdo. Já se apresentou que não é possível determinar precisamente o que o Reino é, mas 

pelas atitudes e ações de Jesus fica claro que inclui a fraternidade universal e a filiação divina. 

Por mais suscinta que seja essa aproximação, é destacada a dimensão histórica do Reino de 

Deus e a exigência ética do amor humano; corresponder ao Reino é impossível sem a práxis 

amorosa. 

Seria possível sintetizar a vida de Jesus como práxis amorosa, como práxis 

misericordiosa. Toda sua atividade em favor dos pobres e dos excluídos, o perdão dos pecados, 

os milagres, a expulsão de demônios e o anúncio do Reino evidenciam que o ímpeto que o 

moveu foi a misericórdia. Sem pretender especular sobre sua esperança na chegada do Reino – 

se era iminente ou escatológica –, é muito mais importante afirmar, como o faz J. Sobrino, que 

esperança e práxis coincidem perfeitamente em Jesus248. 

Jesus viveu para os demais, se esforçou para transformá-los, assim como suas relações 

e o mundo. Ele, como ninguém, soube viver o amor aos outros e denunciar tudo aquilo que era 

sua negação. Por outro lado, não se pode pensar aquelas e aqueles que o seguiram como tendo 

simplesmente acolhido uma doutrina; elas e eles se comprometeram com Jesus mediante uma 

práxis histórica. Tornaram-se anunciadores de sua Boa-notícia não só pela fé em Deus e em 

Jesus e pela esperança no Reino que vem, mas mediante uma prática perpassada pela bondade. 

 
246 SOBRINO, 1981, p. 58. 
247 SOBRINO, 1981, p. 59. 
248 SOBRINO, 1981, p. 60. 
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Diante do Reino de Deus que se aproxima é preciso mudar; Deus se aproxima 

misericordiosamente em seu Reino, logo quem o acolhe está disposto a ser tornar 

misericordioso: 

 

Jesus é a misericórdia de Deus em pessoa que chega a este mundo, se aproxima 
concreta e fisicamente do ser humano, toca-o em sua temporalidade e em sua carne, 
para que se entregue confiada e incondicionalmente a essa mesma ação de Deus e o 
converta no que Deus é, misericórdia. O homem perdoado é, por sua vez, capaz de 
misericórdia249. 

 

A aproximação do Reino é pura graça, puro dom que não descarta, porém, o 

compromisso ético de quem o acolhe. Tal compromisso consiste no des-centramento, ou seja, 

não viver egocêntrica e egoistamente fechado em si mesmo, mas abrir-se aos outros. 

Resumidamente, a exigência ética da acolhida do Reino de Deus – que não se dá por imposição, 

mas pela própria dinâmica do Reino – é a práxis do amor250. Todavia, a práxis não esvazia a 

esperança; por se tratar de uma práxis do amor, a alteridade do mistério de Deus é mantida e 

abandona o ativismo estéril e as falsas pretensões de “manipular” a vontade divina. 

Outrossim, a práxis do amor manifesta afinidade entre o ser humano e o Deus que se 

revelou na história da salvação como o criador, o doador da vida, o libertador, aquele que faz 

valer a justiça ou, segundo o anúncio de Jesus de Nazaré, o Pai misericordioso. Mediante a 

práxis do amor, mulheres e homens aproximam-se, historicamente, da realidade divina e 

transformam suas vidas em pró-existência, são-para-os-outros. De fato, o que se dá pela práxis 

do amor, resposta ao Reino que se aproxima, é a divinização do ser humano segundo a Teologia 

dos Padres da Igreja (Adv. Haer. IV, 11, 2). 

Como enfatizado acima, a práxis do amor e da misericórdia pelo ser humano não é 

movimento primeiro; é movimento segundo, isto é, resposta ao Reino que se aproxima. 

Igualmente, corresponder ao Reino de Deus é corresponder ao Deus do Reino; a afirmação que 

soa um tanto atrevida não o é nas palavras de Jesus: “Se misericordiosos como o vosso Pai é 

misericordioso” (Lc 6,36). Onde o amor entre seres humanos é real, o Reino chega a ser; nesse 

sentido, a práxis do amor – não só a fé e a esperança – corresponde ao Reino e deve ser abordada 

teo-logicamente. 

Quando se menciona a práxis do amor, J. Sobrino está se referindo ao fato de “tornar o 

outro ou os outros destinatários da própria atividade para que sejam mais, possuam mais vida e 

 
249 BAENA, 1983, p. 133. 
250 SOBRINO, 1981, p. 61. 
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a tenham cada vez mais em plenitude chegando, assim, à comum união”251. Em um mundo 

ferido pelo pecado, no qual há pessoas que sofrem e têm sua vida em constante perigo, essa 

atividade não pode ser caracterizada como uma ação, mas uma re-ação diante da dor alheia; 

trata-se da misericórdia. 

Re-agir, motivado única e exclusivamente pelo sofrimento alheio, significa interiorizá-

lo para eliminá-lo; é o esforço que permite humanizar àquelas e àqueles que padecem. Trata-se 

do amor histórico, da justiça que brota da misericórdia; não se deve pensar, porém, que o amor 

histórico seja só mais uma forma de amor, existindo, portanto, outras, ou que ele perderia seu 

sentido de ser não havendo sofrimento. Pensar desse modo implica desconhecer o ser humano 

em sua realidade histórica concreta e toda a história da salvação, especialmente a revelada em 

Jesus de Nazaré. 

Sua práxis caracterizou-se pela ternura para com os pecadores e sua identificação com 

os pobres para lhes oferecer vida. Ele se dirige às multidões – misereor super turbas (Mc 6,34); 

seu serviço não é só qualitativo, também é quantitativo. O que a Soteriologia sempre viu com 

bons olhos, ou seja, Jesus manifesta seu amor “por muitos”, deve ser resgatado para 

compreender a profundidade de sua práxis histórica. O elemento quantitativo da atividade de 

Jesus tem como correlato outra passagem evangélica: “O Espírito do Senhor está sobre mim, 

porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão aos 

presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos” (Lc 4,18). 

Não se trata de um pequeno grupo, mas de “muitos” os quais Jesus procura recriar 

proporcionando-lhes vida; sua práxis se torna, de fato, salvífica. 

Não obstante, sua atividade em favor “de muitos”, em favor dos pecadores e dos pobres, 

revela-se contra aqueles que causavam sua exclusão e pobreza. Jesus defendeu, em todas as 

circunstâncias, a vida, portanto denunciou aqueles que promoviam a morte; suas controvérsias 

não podem ser caracterizadas como simples discussões sobre casuística religiosa ou delação de 

hipocrisias, ele se comprometeu verdadeiramente com a vida daquelas e daqueles que a tinham 

ameaçada. 

Quando insiste em assegurar o direito de comer a quem tem fome (Mc 2,23-28) e 

denuncia os doutores da Lei que exploram viúvas e roubam suas casas (Mc 12,38-40) e quem 

priva mães e pais idosos em nome de tradições religiosas (Mc 7,9-13), ele não está ensinando 

verdades antropológicas genéricas, mas está revelando em que consiste a verdadeira vontade 
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de Deus e que a ela se responde não só pela orto-doxia, mas, e em primeiro lugar, pela orto-

práxis252. 

Do mesmo modo, não é possível entender o destino de sua vida fora de sua solidariedade 

com os pecadores e os pobres e a denúncia de seus opressores. Jesus morreu por sua fidelidade 

ao Pai, é certo; essa fidelidade, porém, manifestou-se concretamente na história como fruto do 

amor, fruto da misericórdia e da justiça. Disso tudo, é central para a Igreja e sua missão no 

mundo a realidade de que a práxis de Jesus de Nazaré se tornou Boa-notícia para mulheres e 

homens que viviam – e ainda vivem – sob sinais de opressão, exclusão e injustiça. 

O serviço ao Reino de Deus, ou nas palavras de Paulo VI, a evangelização (EN 18-19), 

acontece pela práxis do amor histórico, pela misericórdia e pela justiça para com as maiorias 

empobrecidas e excluídas do mundo. Quais seriam as características da práxis do amor 

histórico, da misericórdia e da justiça, que possibilitam à Igreja tornar o Reino de Deus presente 

no mundo? J. Sobrino enumera algumas253: 

- assumir o dado primário da Criação, tal como ela se apresenta; levar a sério sua 

realidade que “geme e sofre dores de parto até o presente” (Rm 8,22); 

- descobrir o que, verdadeiramente, é o pecado, isto é, a destruição da Criação e a morte 

de seres humanos é a maior negação da vontade de Deus; a práxis do amor leva a Igreja ao 

abandono de uma noção ingênua de pecado e uma concepção intimista de culpa; 

- recriar condições de vida para todos os seres humanos; sem deixar de contemplar a 

vocação última do ser humano, ou seja, a vida eterna, a práxis do amor se empenha para que 

todas e todos tenham os níveis mais básicos de vida assegurados; 

- realizar a opção parcial que parte desde baixo, desde a miséria e a opressão, desde o 

reverso da história recuperando, assim, a perspectiva mais própria do Evangelho que nada tem 

de idealista e genérica; 

- promover a solidariedade com os pobres e oprimidos, com os pecadores e excluídos 

assumindo sua situação e suas causas; 

- comprometer-se com a conversão mais radical pelo serviço concreto aos pobres do 

mundo; acolher sua alteridade radical oferece graça e, por conseguinte, conversão efetiva e 

afetiva; 

- considerar a práxis do amor como primeira e última e sua gratificação no sentido mais 

profundo da palavra, isto é, a gratificação é real não pelos sentimentos subjetivos gerados, mas 

 
252 SOBRINO, 1981, p. 65. 
253 SOBRINO, 1981, p. 66-68. 
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pelo serviço aos outros, pelo ato de dar que está, ao mesmo tempo, aberto a receber o que o 

outro é e não só seu reconhecimento; 

- recuperar a noção bíblica de próximo, não aquela ou aquele de quem se está perto, mas 

aquela ou aquele a quem se faz perto (Lc 10,29-37); a práxis do amor é movimento de saída, 

urgente e incondicional, ao encontro de quem sofre à beira do caminho, de quem tem sua vida 

colocada em risco por causa do pecado e da injustiça de outrem; 

- estar disposto a ser perseguido por causa da misericórdia e da justiça; trata-se da 

característica decisiva da ação daquelas e daqueles que se decidem pela práxis do amor; 

defender quem vive sob sinais de morte implica estar, ela própria, ele próprio, disposto a 

oferecer a sua vida pela vida de outros. 

 

Reconhecer a criação de Deus tal qual é, desmascarar o mais profundo do pecado 
como condenar à morte, aproximar-se às maiorias pobres para lhes dar vida, adotar a 
ótica parcial subjetiva, realizar objetivamente a conversão e a kénosis, tornar-se 
ativamente próximos, sair de si mesmo para servir, estar disponível para a 
perseguição, são todas as realidades que acompanham, em maior ou menor medida, a 
prática da justiça e, por isso, verificam desde o evangelho sua fundamentalidade254. 

 

Amor in actu, ou seja, amor histórico é exigência fundamental para a evangelização, 

missão fundamental da Igreja, Sacramento da misericórdia. Anunciar, celebrar e praticar a 

misericórdia assumem traços muito concretos quando são realizados desde baixo, quando 

superam noções idealista e genéricas do amor. 

 

3.4.3 As estruturas da misericórdia 

 

Por ser Sacramento da misericórdia divina no meio do mundo, a Igreja não pode 

restringir seu anúncio, sua celebração e suas práticas da misericórdia à boa-vontade de seus 

membros, é preciso que nela existam estruturas sensíveis nas quais sejam possíveis reconhecer 

o amor e a bondade que Deus tem para com o mundo, especialmente para com os pobres. 

J. Sobrino no artigo, Conllevaos mutuamente. Teología de la solidaridad cristiana255, 

publicado em 1984 pela revista Selecciones de Teología e posteriormente recolhido no livro O 

princípio-misericórdia. Descer da cruz os povos crucificados (1994), indica como princípio 

organizador da estrutura eclesial a solidariedade. Não se trata, porém, de uma simples 

compreensão sociológica do tema, mas de uma clara abordagem teo-lógica. Em primeiro lugar, 

 
254 SOBRINO, 1981, p. 68. 
255 SOBRINO, J. Conllevaos mutuamente. Teología de la solidaridad cristiana. Selecciones de Teología, 
Barcelona, v. 23, n. 91, p. 170-185, jul./ sep. 1984b. 
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para refletir sobre as estruturas sensíveis da Igreja, Sacramento da misericórdia, partir-se-á da 

solidariedade. 

Em segundo lugar, dedicar-se-á à pergunta sobre os ministérios e os carismas na Igreja, 

Sacramento da misericórdia. Fiéis ordenados e não-ordenados, em seus mais diversos ofícios 

e funções, são chamados a tornar realidade, pelas suas palavras e pelos seus gestos, a 

misericórdia divina. W. Kasper, no livro Die Kirche und ihre Ämter (2009)256, recolhe os 

principais elementos que caracterizam e definem os ministérios e os carismas na Igreja. Não 

deve encarar o tema desde uma perspectiva sociológico, ou seja, os ministros se restringiriam 

a um pequeno grupo separado e privilegiado (clerus); todo e qualquer ministério na Igreja brota 

do Sacramento do Batismo e está a serviço dos carismas suscitados Espírito. 

Finalmente, é tarefa abordar a misericórdia na esfera institucional da Igreja. W. Kasper, 

no livro A misericórdia – condição fundamental do Evangelho e chave da vida cristã (2015), e 

Markus Graulich, no livro El evangelio de la misericórdia (2016)257, estudam a relação entre a 

misericórdia e o direito canônico. 

 

3.4.2.3 A solidariedade, princípio organizador da Igreja – não ao conservadorismo 

 

Inspirado pela frase “Suportai-vos uns aos outros” (Cl 3,1), J. Sobrino, se dedicou ao 

tema da solidariedade; sua perspectiva, porém, é clara: a solidariedade deve ser entendida a 

partir da realidade dos mais pobres. Seu ponto de partida é a práxis de Jesus de Nazaré, que 

soube viver em solidariedade com as mulheres e os homens de seu tempo. Nele, a solidariedade 

é entendida não só como um movimento social de inclusão, mas como um movimento teo-

logal, isto é, o movimento de Deus que se aproxima, bondosa e misericordiosamente, da 

humanidade. 

Ao mesmo tempo, a solidariedade se torna princípio de organização da Igreja. A 

experiência que leva o autor a tal conclusão parte da solidariedade vivida pela Igreja em El 

Salvador: por ter sido solidária com os pobres, experimentou uma grande solidariedade de 

outras igrejas. J. Sobrino chegou a afirmar que tal solidariedade é a forma fundamental de as 

Igrejas particulares se relacionarem. O conhecimento da dura realidade vivida pelas cristãs e 

pelos cristãos salvadorenhos, especialmente na perseguição, em torturas e na morte, motivou 

 
256 KASPER, W. Die Kirche und ihre Ämter. Schriften zur Ekklesiologie II. 1. Aufl. Freiburg i. B. – Basel – Wien: 
Herder Verlag, 2009 (Gesammelte Schriften, 12). 
257 GRAULICH, M. Derecho canónico y misericordia. In: AUGUSTIN, G. El evangelio de la misericordia. 1ª ed. 
Santander: Editorial Sal Terrae, 2016 (Colección Presencia Teológica, 237). 



284 

 

Igrejas de diversas latitudes a realizarem ações concretas em seu favor. Em todo esse esforço 

solidário foi possível identificar a catolicidade da Igreja: foi possível verificar que a 

universalidade da Igreja se decide histórica e particularmente nas ações solidárias das diversas 

comunidades. 

Contudo, seria um erro pensar que a Igreja em El Salvador só recebeu ajuda solidária – 

ela também se mostrou solidária para com as demais igrejas: ofereceu a esperança, a alegria e 

a perseverança de suas filhas e de seus filhos no seguimento de Jesus de Nazaré. Nesse sentido, 

a solidariedade cristã não é um movimento unidirecional; é um dar e receber mutuamente. Mas 

como esse movimento solidário, vivenciado pela Igreja em El Salvador e exposto pelo autor, 

pode contribuir com os desafios estruturais da Igreja? 

Não é possível elencá-los em sua totalidade, entretanto um fato que chama a atenção, 

especialmente em uma Igreja que pretende ser contemplada como Sacramento da misericórdia, 

é o excesso de estruturas que a sustentam e mantém sua missão evangelizadora. Se por um lado, 

não se deve desconsiderar o zelo, sobretudo dos pastores, por outro, o que se vê é uma estrutura 

pesada e pouco maleável. 

Com todo o excesso de estrutura, corre-se o sério risco de se fechar diante da gratuidade 

e do mistério divino. Porém, é preciso deixar que Deus seja Deus258. Nesse sentido, a 

problemática não pode ser encarada simplesmente do ponto de vista material – excesso de 

estruturas –, trata-se de um problema formal, ou seja, uma pergunta dirigida ao “como” a Igreja 

tem se posicionado no mundo. 

Para responder à pergunta, J. Sobrino retorna à determinação do fato maior do mundo: 

a irrupção massiva da pobreza259. Como apresentado anteriormente, trata-se de um momento 

lógico que marcará profundamente a atividade e a vida da Igreja. Todo o sofrimento dos pobres 

e dos oprimidos e, ao mesmo tempo, toda a sua esperança se converteram em palavra de 

realidade que já não podia ser silenciada260. 

Não é possível permanecer indiferente diante do sofrimento massivo, é preciso re-agir. 

Não basta a teo-logia, é urgente desenvolver a teo-práxis porque a realidade dos pobres – o fato 

maior – assim o exige. Inclusive mais, porque a Revelação assim o exige: Deus re-age diante 

dos sofrimentos e das dores de seu Povo (Ex 3,7-8); Jesus re-age diante da pobreza daquelas e 

daqueles que se apresentam em seu caminho (Mc 10,46-52). 

 
258 SOBRINO, 1994, p. 232. 
259 SOBRINO, 1994, p. 51. 
260 SOBRINO, 1994, p. 49. 
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Trata-se, portanto, de uma práxis que nasce de Deus mesmo, de sua iniciativa, de sua 

solidariedade para com a humanidade empobrecida; trata-se, verdadeiramente, da práxis 

teologal, isto é, a solidariedade de Deus para com o que não é Deus, para com a carne frágil do 

ser humano. Ele se aproxima, misericordiosamente, daquilo que é distinto de si para oferecer o 

que é mais próprio de si, a vida261. Logo, essa práxis teologal solidária se converte em norma 

normans da práxis eclesial. 

Com o anteriormente apresentado, e retomando a experiência por ele vivida na Igreja 

em El Salvador, o autor se perguntará se a solidariedade comporta uma análise teo-lógica262. 

Não se tratava somente da descrição de um novo fenômeno, mas um verdadeiro estudo que 

permite o aprofundamento do entendimento da solidariedade e constatar que ela não se 

manifesta somente em ações delimitadas, mas é uma verdadeira e autêntica atitude cristã263. 

Pode-se dizer que o fenômeno em torno da solidariedade cristã teve uma origem 

genética: a perseguição de cristãs e cristãos em El Salvador264. Ao acolher o clamor da 

Conferência de Medellín (1968), a Igreja de El Salvador se colocou ao lado dos mais pobres, 

se fez solidária com eles (Pobreza da Igreja, n. 8). Pode-se dizer ainda mais, toda a Igreja na 

América Latina acolheu esse clamor, o que foi confirmado pela Conferência de Puebla (1979): 

 

Comprovamos, pois, como o mais devastador e humilhante flagelo a situação de 
pobreza desumana em que vivem milhões de latino-americanos e que se exprime, por 
exemplo, em mortalidade infantil, em falta de moradia adequada, em problemas de 
saúde, salários de fome, desemprego e subemprego, desnutrição, instabilidade no 
trabalho, migrações maciças, forçadas e sem proteção. (Puebla, n. 89) 

 

O surgimento histórico da solidariedade cristã diante da situação vivida supera toda 

compreensão a priori. Trata-se de uma mediação histórica e concreta que revela a verdadeira 

solidariedade não como formação de uma aliança para defender interesses próprios, mas em 

estar completamente à disposição do outro e preservar o seu interesse, como mostra a parábola 

do bom samaritano (Lc 10,25-37). Ele, que passava pelo caminho e se deteve para cuidar 

daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes, não teve outra motivação que simplesmente 

seu bem. Não estava preocupado em cumprir um preceito da lei, nem mesmo fazer o que se 

devia fazer, agiu por pura bondade265. 

 
261 SOBRINO, 1999, p. 372. 
262 SOBRINO, 1994, p. 214. 
263 SOBRINO, 1994, p. 213. 
264 SOBRINO, 1994, p. 217-219. 
265 SOBRINO, 1994, p. 34. 
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Na Igreja, Sacramento da misericórdia, qual seria a motivação que geraria um 

movimento solidariedade entre cristãs e cristãos, entre comunidades e até mesmo entre igrejas 

particulares? Como já se mencionou, a solidariedade cristã não é só um movimento pontual e 

delimitado pela contingência de um devir histórico. Trata-se do movimento do próprio Deus 

que se aproxima da humanidade empobrecida pelo pecado. 

Na história de Jesus de Nazaré irrompeu, de forma inusitada e insuspeita, a grande 

solidariedade de Deus para com o ser humano. Ele revela quem Deus é e quem o ser humano 

é266 e como é convidado a se entregar à vontade divina; vontade que não é que não é outra coisa 

que o própria vida do ser humano (Adv. Haer. IV, 20, 7). Portanto, todo projeto humano, para 

que seja verdadeiramente humano, deve incluir a preservação da vida mínima para toda mulher 

e todo homem ao longo da história267. 

Seria reducionista afirmar que a Igreja é um projeto meramente humano, ela só existe e 

subsiste ao longo da história graças à ação do Espírito Santo. Entretanto, não se pode esquecer 

de que a Igreja prolonga em suas ações a práxis de Jesus. Ele não apontou somente para o final 

da história (salvação escatológica), mas ao realizar milagres e expulsar demônios, mostrou que 

o Reino de Deus estava próximo (Mc 1,15). 

Ele soube acolher as pecadoras e os pecadores e fazer refeição com elas e eles; colocou-

se em defesa dos pobres e oprimidos, principalmente daquelas e daqueles que eram 

marginalizados pela religião dos judeus268; ele se solidarizou com as vítimas deste mundo ao 

ser morto em uma cruz269. Jesus mostrou em sua vida que a salvação, sim, pode ser uma 

realidade imediata aos seres humanos (salvação histórica). Logo, a solidariedade, 

especialmente aquela revelada em Jesus de Nazaré é norma normans da ação pastoral da Igreja. 

E quais seriam as pistas para uma organização pastoral solidária? Muitas vezes, existe 

a tentação de reduzir a solidariedade somente à ação de pastorais sociais emergenciais, como 

aquelas que realizam um serviço assistencial a mulheres e homens que se encontram em 

situação de risco social: menores abandonados, pessoas em situação de rua, doentes terminais, 

pessoas usuárias de álcool e drogas, famílias desamparadas, entre outros. 

Contudo, não se deve entender a solidariedade como movimento de direção única: não 

se trata somente de um dar, mas um dar e receber mutuamente. Logo, a verdadeira atitude 

solidária para todas aquelas e todos aqueles que vivem em uma situação de risco social também 

 
266 SOBRINO, 1999, p. 427. 
267 SOBRINO, 1993, p. 173-177. 
268 SOBRINO, 1993, 131-135. 
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desperta na Igreja ardor e esperança renovados. Acolher os mais pobres dos pobres significa ser 

acolhido por eles. 

A organização de uma pastoral que tem a solidariedade como princípio não estima 

somente o resultado numérico de suas ações, uma grande tentação nos dias de hoje. Foca, 

sobretudo, na conversão para o outro: em primeiro lugar, para o Outro divino que se revelou 

em Jesus Cristo e para o outro que é irmã e irmão, especialmente as e os empobrecidos. 

A irrupção dos pobres e marginalizados na vida da Igreja e a solidariedade para com 

elas e para com eles não devem ser vistas unicamente como imperativo moral, trata-se do 

mandato missionário do próprio Jesus a suas discípulas e seus discípulos (Mc 16,15). A 

solidariedade para com os demais, especialmente para com aquelas e aqueles que sofrem sob a 

pobreza inumana, expressa o ser missionário da Igreja270. Assim, a Igreja se assemelha a seu 

Senhor que também foi enviado em missão ao mundo para anunciar a Boa-notícia aos pobres, 

a libertação aos cativos e o ano da graça do Senhor (Lc 4,18-19). 

A permanência da solidariedade na Igreja não se dá somente pelo fato de que ainda há 

cristãs e cristãos perseguidos, como J. Sobrino vivenciou em El Salvador. Mas acontece pela 

própria missão da Igreja no meio do mundo. O mandato missionário, como já se mencionou, se 

torna visível na solidariedade de uns para com outros, se vê na verdadeira conversão para a 

alteridade. 

Nesse sentido, a organização da pastoral da Igreja deve favorecer a missionaridade e 

não somente as estruturas de conservação. A conversão missionária da Igreja não se expressará 

somente nas empresas missionárias além-mar, mas em todas as ações pastorais diárias das 

cristãs e dos cristãos, especialmente as que permitam o profundo encontro com as excluídas e 

os excluídos. 

Ao mesmo tempo, a solidariedade se converte em princípio que estrutura a própria 

Igreja, não só sua ação pastoral. Sua origem genética está na Revelação de Deus em Jesus de 

Nazaré: Deus se solidarizou com a humanidade empobrecida, como já foi exposto. Trata-se de 

um movimento teo-logal e, consequentemente, um movimento eclesial271. Afirmando que a 

organização pastoral deve se orientar por essa solidariedade teo-logal, está se sublinhando que 

as estruturas pastorais da Igreja devam favorecer o des-centramento das cristãs e dos cristãos 

para que possam sair de si mesmos e se encontrarem com o outro (EG 179)272. 

 
270 SOBRINO, 1994, p. 228-230. 
271 SOBRINO, 1994, p. 226-228. 
272 FRANCISCO, Papa. Exortação apostólica Evangelii Gaudium. Roma: 2013c. Disponível em: 
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
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Entretanto, com a afirmação surge a pergunta pela organização da própria Igreja. Tal 

organização favorece a missionaridade ou está mais bem focada na conservação de si mesma? 

Como deveriam ser as estruturas eclesiais para que a solidariedade e a missionaridade 

prevaleçam? 

Uma Igreja que se ocupa com a Evangelização e a realização do Reino273, portanto uma 

Igreja missionária, deve ser uma Igreja solidária. Essa solidariedade, porém, não pode se 

restringir somente à boa vontade; é preciso que as estruturas sejam solidárias. Nesse sentido, 

uma mudança de orientação é urgente: a Igreja universal nasce da comunhão das Igrejas 

particulares, que mediante ações solidárias de umas para com as outras revelam a catolicidade 

da Igreja. Não se deve esperar, portanto, que a communio das Igrejas parta de cima para baixo; 

a communio ecclesiorum brota de relações horizontais, ou seja, da relação fraterna e solidária 

entre as dioceses274. 

Não são poucos os exemplos das assim chamadas “igrejas-irmãs”, igrejas particulares 

que são solidárias para com outras enviando ajuda pessoal e material (DAp., 182)275. Há mais 

que boa vontade: há projetos concretos de envio de missionários e missionárias, planos de 

arrecadação de fundos e construção de templos, centros pastorais e dispensários. Mas isso é 

suficiente? 

Será que o entusiasmo de dar é o mesmo de receber? Não se pode esquecer de que a 

solidariedade cristã é um caminho de mão dupla: dar e receber mutuamente. Contudo, o que 

infelizmente se vê são Igrejas particulares, que possuem abundância e têm se empenhado muito 

para enviar ajuda para Igrejas particulares empobrecidas, mas não estão abertas para acolher o 

que vem dessas comunidades. 

Novamente, a orientação do movimento deve ser invertida: quem dá, recebe mais. Ao 

oferecer ajuda, uma Igreja particular também deve estar aberta para acolher a Boa-notícia 

daquelas e daqueles que recebem seu auxílio. Ainda mais: ao acolher a Boa-notícia carregada 

de ardor e esperança, a Igreja particular que envia a ajuda se renova e não se torna uma mera 

provedora de bens para comunidades mais pobres; torna-se, verdadeiramente, uma Igreja-irmã. 

Essas iniciativas para fora de uma Igreja particular também deveriam se converter em ações 

 
273 SOBRINO, 1994, p. 229. 
274 J. Ratzinger e W. Kasper dedicaram-se a uma ampla discussão entre a prioridade histórica e ontológica da Igreja 
universal em relação à Igreja particular e vice-versa. Como o próprio W. Kasper indica em seu livro Die Kirche 
Jesu Christi (2008a), trata-se de uma controvérsia mais bem teórica que prática, mais sobre princípios escolásticos 
que sobre a realidade concreta da Igreja. Não cabe a este trabalho dedicar-se à controvérsia em si (KASPER, 
2008a, p. 516-520), mas destacar o fato de que a Igreja universal se apresenta ao mundo como communio 
ecclesiorum, concreta e histórica. 
275 CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. Documento de Aparecida. Texto conclusivo da V 
Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e caribenho. 7.ed. São Paulo: Ed. Paulus, 2008. 
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concretas dentro de uma mesma Igreja. Não são poucos os casos nos quais, dentro de uma 

mesma diocese, há comunidades que vivem na abundância e outras que mal possuem o mínimo. 

Quando se fala em solidariedade dentro das estruturas eclesiais, o desafio é grande. Em 

primeiro lugar, é preciso que a ajuda concreta entre as Igrejas aumente. Em segundo lugar, não 

se deve pensar que uma Igreja só provê, ela recebe daquela que é destinatária do apoio solidário. 

Em terceiro lugar, não se pode pensar em solidariedade somente entre as Igrejas particulares 

ou até mesmo entre as Igrejas de territórios ou nações; é preciso enxergar que dentro de uma 

diocese há comunidades que anseiam pela ajuda solidária de comunidades mais abastadas e, ao 

mesmo tempo, estão dispostas a partilhar daquilo que lhes é mais próprio: a alegria da fé e do 

seguimento de Jesus. 

Em uma Igreja, Sacramento da misericórdia, a solidariedade é vivida concretamente e 

se torna princípio de estruturação social. Não se deve pensar que a solidariedade seja traduzida 

somente em ações que visam a conservação pastoral e patrimonial em comunidades mais 

pobres; a solidariedade cristã, como explicita J. Sobrino, é real para que a Igreja, em sua 

totalidade, seja decididamente missionária. Além disso, não se trata exclusivamente de um 

movimento de dar, mas de dar e receber mutuamente: oferecer ajuda de todo tipo, mas estando 

aberta a acolher esperança e alegria daquelas e daqueles que pouco, quando nada, têm. 

 

3.4.2.2 Os ministérios e os carismas na Igreja – não ao clericalismo 

 

Antes de se iniciar uma reflexão sobre os ministérios na Igreja, deve-se afirmar que o 

tema é vasto e exige uma elaboração sistemática muito mais ampla e complexa. Contudo, como 

este trabalho não se dedica exclusivamente a esse tema, mas ao ministério em uma Igreja, 

Sacramento da misericórdia, a abordagem será mais específica. 

Qual deve ser o equilíbrio entre a ideia de comunidade e a estrutura ministerial da Igreja? 

Não poucas vezes, comete-se o equívoco de pensar que a comunidade eclesial deva se 

constituir, principalmente, sobre o “princípio da democracia”. Tal equívoco se torna ainda mais 

patente quando se parte da ideia de que a comunidade deva incorporar toda e qualquer expressão 

da fé, deixando de lado a necessária purificação. Pertencer à comunidade eclesial exige de todos 

e cada um dos fiéis conversão, que é uma realidade graças à ação misericordiosa de Deus. 

No entanto, o anseio por uma “maior democratização” da comunidade eclesial é justo, 

como afirma W. Kasper no livro Die Kirche und ihre Ämter (2009). O Concílio Vaticano II e 

seus desdobramentos são exemplos de uma maior “democratização” da Igreja: a criação do 

Sínodo dos Bispos, das conferências episcopais, dos conselhos diocesanos e paroquiais, das 
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comissões e conselhos de leigas e leigos; o próprio Concílio é uma expressão democrática da 

vida eclesial276. 

O que deve ser destacado do anseio de “maior democratização” na Igreja é a 

corresponsabilidade de todos os fiéis – ordenados e não ordenados – pela fé e pela missão. O 

modelo desenvolvido pelo Vaticano II se fundamenta na doutrina da colegialidade de todo o 

episcopado em comunhão com o bispo de Roma. Entretanto, ainda há muito por se fazer com 

relação ao ensinamento sobre a colegialidade, como por exemplo sua implementação nos mais 

diversos níveis eclesiais277. 

Retomando, porém, o equívoco que o anseio da “democratização” na Igreja pode 

significar, deve-se lembrar da libertação recente da Eclesiologia da hegemonia de categorias 

canônicas e sociológicas. Afastar-se de noções teológicas centrais, como Povo de Deus e Corpo 

de Cristo, pode conduzir à completa distorção da ideia de corresponsabilidade de todas e todos 

pela fé e pela missão da Igreja e, consequentemente, o abandono de um dos impulsos 

fundamentais do Concílio Vaticano II. 

Ekklesía, palavra grega usada para designar uma assembleia popular, traduziu a 

expressão veterotestamentária qahal YHWH; portanto, a ekklesía neotestamentária designa o 

Povo convocado por Deus. Povo de Deus, conceito teológico deixado de lado por muito tempo, 

é a determinação mais ampla e fundamental da Igreja, como bem destacam os textos conciliares; 

em grego, laós toû theoû. 

Precisamente, na voz grega laós está a origem do termo latino laicus, logo, em sentido 

amplo, todos os membros do Povo de Deus são leigas e leigos, independentemente de não serem 

ou serem ordenados; nesse sentido, a distinção entre “clérigos” e “leigos” jamais deve ser ponto 

de partida para a definição da Igreja. A igualdade fundamental de todos os fiéis precede toda 

distinção. 

Todo o Povo de Deus é chamado a anunciar a Boa-notícia da salvação, oferecer 

sacrifícios espirituais por meio de Jesus e, nele, conduzir mulheres e homens ao encontro com 

Deus (1Pd 2,5-10; Ap 1,6; 5,10). “Anúncio, liturgia e responsabilidade pela unidade da Igreja 

pertencem a todos os cristãos e é função de toda a Igreja. Todos os cristãos participam dos 

 
276 KASPER, 2009, p. 19. 
277 W. Kasper não chega a explicitar em seu texto todos os desafios da sinodalidade para as igrejas particulares e 
para a Igreja universal, ainda que as noções fundamentais estejam presentes. As dioceses realizam, no momento, 
um amplo trabalho de preparação para a XVI Assembleia Geral Ordinária dos Bispos, a ser celebrada em outubro 
de 2023, sob o lema “Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”. Trata-se de um longo itinerário 
que pretende desencadear processos para uma maior e mais ampla participação de fiéis ordenados e não ordenados 
em instâncias de poder e decisão da Igreja. Destacam-se nesse caminho a criação da Conferência Eclesial da 
Amazônia (CEAMA), fruto da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan Amazônica (2019) 
e a I Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe (2021). 
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serviços de Cristo de ensinar, pastorear e oferecer sacrifícios, todos juntos são responsáveis pela 

Igreja”278. 

Não se trata de qualquer povo quando se refere à Igreja; ela é o Povo convocado por 

Deus, por sua Palavra, é criatura verbi segundo a feliz definição de M. Lutero279. Só há Igreja 

quando há resposta de fé ao chamado de Deus; o ser e a estrutura ministerial da Igreja não são 

manipuláveis porque são sustentados e determinados pela Palavra de Deus. 

Embora o anseio por “maior democracia” na Igreja seja válido, não se deve pensar que 

ela seja uma democracia a mais. Em Estados democráticos, todo poder emana do povo; na 

Igreja, o poder emana de Jesus Cristo que suscita nela, pela ação de seu Espírito, diversos 

serviços ou carismas (1Cor 12,5.28; Rm 12,6s; Ef 4,11s). Não é correto, porém, contrapor 

serviços e carismas à estrutura ministerial da Igreja280; todos os ministérios, sejam ordenados 

ou não ordenados, são carismas, são dons do Espírito Santo, o que não significa descartar o 

surgimento de carismas específicos que respondem a necessidades e a tempos concretos. 

Em um mundo “dilacerado por discórdias” (MR, p. 846) o carisma profético possui 

especial importância e, portanto, não pode ser entendido como simples serviço aos ministérios 

eclesiais. Contudo, todos os carismas dados à Igreja livremente pela ação do Espírito devem ser 

orientados pelo ministério eclesial institucional, cujo carisma próprio é a condução e a 

preservação da unidade da Igreja (1Cor 12,28). Não se deve pensar, porém, que a relação que 

se estabelece é marcada pela obediência; ela é orientada pelo amor (1Cor 13). 

Instituição e carisma pertencem à realidade da Igreja (LG 12); ambos se amparam e 

possuem a razão de ser no amor. Na Igreja, Sacramento da misericórdia, aquelas e aqueles, que 

exercem os diversos ministérios institucionais ou são portadores de carismas, se contemplam 

desde a igualdade fundamental de todos os fiéis e desde a fraternidade, que une todas e todos 

em uma mesma profissão de fé e missão281. 

Não se desconhece a distinção entre instituição e carismas, tampouco entre fiéis 

ordenados e não ordenados; todavia, a unidade erguida sobre “um só Senhor, uma só fé e um 

só batismo” (Ef 4,5) se destaca. Não obstante, a discussão sobre os ministérios institucionais da 

Igreja não se dá por encerrada com a afirmação acima; trata-se de uma discussão de relevância 

ímpar no período pós-conciliar e, por conseguinte, também central na atualidade282. 

 
278 KASPER, 2009, p. 21. Verkündigung, Liturgie und Verantwortung für die Einheit der Kirche kommt also allen 
Christen zu und ist eine Funktion der Kirche im Ganzen. Alle Christen haben also am Lehramt, Hirtenamt und 
Priesteramt Christi teil, alle sind gemeinsam für die Kirche verantwortlich. 
279 KASPER, 2009, p. 21. 
280 KASPER, 2009, p. 23. 
281 KASPER, 2009, p. 25. 
282 KASPER, 2009, p. 26. 
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Deve-se, contudo, evitar a perspectiva de crise para a discussão, ou seja, a falta de 

vocações ao ministério presbiteral, a obrigação do celibato, as mudanças na formação, as crises 

humano-afetivas dos padres, as animosidades entre eles e leigas e leigos e, por que não, os 

muitos escândalos de cunho financeiro e sexual causados pela má conduta ou imprudência de 

clérigos. São temas sérios e graves, em dadas circunstâncias, mas não devem ocupar o centro 

da discussão sobre o ministério eclesial, principalmente o ministério ordenado. 

Evidentemente, não é possível encontrar respostas simples para um tema tão complexo 

como o do ministério ordenado na Igreja. Entretanto, indicar-se-á algumas luzes – históricas e 

teológicas – que podem iluminar a discussão. Em primeiro lugar, ressalta-se que o ministério 

ordenado assumiu muitas formas sociológicas com o passar dos séculos. Tais formas, em não 

poucos casos com traços feudais e autoritários, causam repulsa em leigas e leigos e até mesmo 

entre outros ministros ordenados. Não é tarefa fácil libertar o ministério ordenado do 

anacronismo dessas formas, mas é tarefa urgente. 

Em segundo lugar, os estudos, sobretudo bíblicos, estimulam a redescoberta da 

responsabilidade de todos os fiéis pela Igreja, o que torna a distinção entre leigas e leigos e 

ministros ordenados uma linha cada vez mais tênue. A mesma constatação se verifica na 

distinção feita entre os graus do ministério ordenado. Claramente, se dá uma grande amplitude 

teológica para o entendimento e o exercício do ministério ordenado como comprovam as 

experiências das várias Igrejas cristãs. 

Diante do exposto, o que seria o mais próprio do ministério ordenado na Igreja? A 

primeira resposta é negativa, isto é, não é próprio dos ministros ordenados assumirem categorias 

sociológicas e políticas para se distinguirem de leigas e leigos. Logo, o conceito clero perde 

completamente seu sentido; mesmo que a palavra se encontre em textos neotestamentários 

dentro do contexto de “eleição” ou “destino” (At 1,16-26), o sentido adquirido pelo conceito, 

principalmente depois do giro constantiniano, está diretamente relacionado com “privilégios”. 

Embora o conceito tenha passado por uma determinação teológico-moral na segunda 

metade do século IV, principalmente no que se refere às obrigações e ao estado de vida dos 

clérigos, a dicotomia entre os dois tipos de cristãos (duo sunt genera christianorum) manteve, 

assim, a separação sociológica dentro da própria Igreja (LThK VI, p. 131-133)283. Portanto, o 

conceito clero não expressa precisamente o que o ministério ordenado é, e seu uso deve ser 

deixado de lado. 

 
283 GARHAMMER, E. Klerikalismus. In: KASPER, W. (Hrsg.) Lexikon für Theologie und Kirche. 6. Band. 
3.Aufl. Freiburg i. B. – Basel – Wien: Herder Verlag, 1997. 
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Para formular a resposta positiva é necessário voltar aos fundamentos bíblicos dos 

ministérios institucionais na Igreja. É clara a intenção bíblica de se afastar das noções mundanas 

que expressam autoridade; a noção fundamental encontrada no Novo Testamento para 

expressar o ministério eclesial é diakonía, logo ministério e serviço encontram-se intimamente 

relacionados na Escritura. Ao mesmo tempo, os autores neotestamentários evitaram o uso de 

noções que expressavam autoridade sagrada, tanto no mundo pagão como no Antigo 

Testamento. Com isso, o fundamento do ministério eclesial tampouco está no poder transmitido 

por ritos consecratórios; novamente, o fundamento está no serviço à comunidade284. 

Nos escritos paulinos, a diversidade de termos que expressam o ministério eclesial é 

grande. Na Carta aos Coríntios, o Apóstolo reflete sobre o carisma do serviço e da condução na 

comunidade (1Cor 12); na primeira Carta aos Tessalonicenses e na Carta aos Romanos, 

menciona o carisma da presidência nas comunidades (1Ts 5,12; Rm 12,8). Na Carta aos 

Filipenses, aparecem pela primeira vez as expressões episkopói e diakonói para se referir 

àqueles que conduzem a comunidade (Fl 1,1). É fundamental explicitar que ambas as 

expressões não possuíam, naquele contexto, conotação sacra ou cultual; epískopos se referia a 

qualquer pessoa que tinha uma função de supervisão, e diákonos, uma função de serviço sem 

maiores determinações. 

Por outro lado, nas comunidades judaico-cristãs, em paralelo aos episkopói e aos 

diakonói, surgem os presbyterói, que acolheram a herança dos anciãos das sinagogas e se 

tornavam responsáveis pela condução da comunidade. É importante remarcar que o traço 

central do ministério eclesial no Novo Testamento é a condução da comunidade e da Igreja 

preservando, sobretudo, sua unidade. Por essa razão, o ministério jamais pode ser exercido em 

uma perspectiva autocrática, é serviço aos demais serviços ou demais carismas, como 

apresentado anteriormente, para que se integrem e interajam em função da missão de toda a 

Igreja285. Nesse sentido, o ministério eclesial institucional só pode ser exercido colegiadamente. 

É de se esperar, portanto, que os ministros da Igreja tenham qualidades humanas para a 

condução: capacidade para estabelecer contatos, habilidade para o diálogo e talento para a 

organização. O que deve ser ressaltado nos ministros eclesiais, porém, é a postura 

misericordiosa, ou seja, a participação na pró-existência do próprio Jesus Cristo286. Em todas 

as cristãs e todos os cristãos, mais especialmente naqueles que são chamados aos ministérios a 

serviço da comunidade e da unidade da Igreja, a misericórdia se torna existência vicária. 

 
284 KASPER, 2009, p. 27. 
285 KASPER, 2009, p. 28. 
286 KASPER, 2015, p. 186. 
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Tal existência tem suas raízes no chamado ao seguimento de Jesus, não exclusivo dos 

ministros eclesiais ordenados, mas neles deve ser identificado com maior clareza. O seguimento 

de Jesus significa comunhão de vida e missão (Mc 3,14), o que inclui comunidade de destino 

com ele, isto é, disposição para a paixão e cruz (Mc 8,34). O próprio Jesus se torna servidor de 

todas e todos, exemplo maior para aqueles que presidem as comunidades; a razão de sua vida é 

“ser-para-os-outros”, logo, é a mesma razão de vida daqueles que exercem o ministério eclesial. 

“Carregai o peso uns dos outros e assim cumprireis a Lei de Cristo” (Gl 6,2). O exemplo 

de Paulo deve inspirar todos aqueles que são chamados a presidir as comunidades: estarem 

dispostos a ser escravos dos demais para ganhar o maior número possível de irmãs e irmãos 

para Cristo (1Cor 9,22). Essa é a razão para o abandono do conceito clero, que traz consigo a 

ideia de privilégios para os ministros eclesiais; o único privilégio de um ministro é servir a 

comunidade e se comprometer com a unidade da Igreja. O ministro, em uma Igreja, Sacramento 

da misericórdia, jamais pode se servir a si mesmo, nunca pode usar as prerrogativas do 

ministério para seu proveito. 

Além disso, o exercício colegiado do ministério deveria ser muito mais amplo e 

participativo. Pense-se nos processos de eleição de novos episkopói, incluindo a eleição do 

Romano Pontífice, a formação de conselhos e comissões diocesanas e paroquiais que possuem 

a responsabilidade pela condução, não só pastoral, da Igreja local e das comunidades 

eclesiais287. Em uma Igreja, Sacramento da misericórdia, as palavras de Dom Pedro 

Casaldáliga sobre a eleição de bispos fazem todo sentido: 

 

Mas nós dizemos que é um direito e um dever de a consciência manifestar mais uma 
vez que estamos contra um sistema de nomeações episcopais que é secretista e 
autoritário, que não respeita a caminhada e a opinião das Igrejas locais. Parece-nos 
um sistema não só pouco democrático, mas também pouco evangélico288. 

 

3.4.2.3 A misericórdia e o Direito Canônico – não ao laxismo e ao legalismo 

 

Por mais que já tenha se insistido na ideia, a misericórdia não pode ser reduzida à esfera 

da vida do indivíduo e equiparada a um sentimento religioso. Entretanto, não basta expandi-la 

ao âmbito institucional se ainda é considerada como “débil indulgência”289. De fato, a Igreja 

enfrenta o desafio do abrandamento de sua disciplina a partir de uma compreensão equivocada 

 

287
 KASPER, 2009, p. 22. 

288 CASALDÁLIGA, P. Entrevista a Pedro Casaldáliga por Domingo Oriol. La Vanguardia, Barcelona, 13 ene. 
2005. 
289 KASPER, 2015, p. 213. 
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da mensagem neotestamentária da misericórdia e o desenvolvimento de uma ação pastoral 

pouco vigorosa290. 

Se, por um lado, era urgente desmantelar o legalismo e o rigorismo para o cumprimento 

das normas eclesiásticas, por outro, propor uma disciplina distante das exigências do Evangelho 

não corresponde à Revelação divina. Não são poucas as circunstâncias nas quais há um vazio 

teológico e jurídico, origem dos mais diversos escândalos que açoitam a Igreja. Misericórdia e 

disciplina eclesial estão em perfeita sintonia. 

Deve-se evitar tanto o extremo legalista, que caracteriza a ampla tendência de 

abordagem o Direito Canônico na atualidade, ou seja, abordá-lo só na perspectiva do Codex 

Iuris Canonici. Porém, é mister compreender o ius ecclesiasticum como momento social 

constitutivo da Igreja; separar Teologia e Direito se mostra caminho inviável para sustentar o 

ser sacramental da Igreja. 

A principal palavra usada no Novo Testamento para designar a Igreja comporta, em si, 

elementos jurídicos; a ekklesía dos escritos neotestamentários traduz a palavra hebraica qahal 

YHWH, que descrevia a assembleia do povo da aliança reunida no Monte Sinai (Dt 4,10; 31,30). 

Essa assembleia se repetirá em outras ocasiões (Js 24,1-20) e, depois da construção do Templo, 

nas festividades do calendário judeu. Ekklesía seria, portanto, a renovação e o cumprimento 

pleno da assembleia da aliança apresentada pelo Antigo Testamento. 

Contudo, o Novo Testamento foi escrito no contexto da cultura greco-romana e o termo 

ekklesía já não se referia somente a uma assembleia popular, mas já possuía clara conotação 

política, isto é, se encontrava “estruturada por ofícios”291. O povo era convocado pela 

autoridade responsável e conduzido por “oficiais”. A ekklesía não possuía poder de decisão, 

somente de aclamação, e estava, muitas vezes, ligada ao culto. Mas, à diferença de associações 

privadas, a ekklesía pertencia claramente ao âmbito público. 

Além da herança veterotestamentária, os autores do Novo Testamente possuem os 

elementos acima apresentados para se referirem à comunidade das discípulas e dos discípulos 

de Jesus. O texto de At 15, que relata o “concílio dos apóstolos”, expressa muito bem o que 

acaba de ser exposto, sobretudo pela sentença “pareceu bem ao Espírito Santo e a nós” (At 

15,28). Os Evangelhos sinóticos também possuem elementos jurídicos que estão diretamente 

relacionados com a ekklesía, concretamente o poder de atar e desatar (Mt 16,19; 18,18).  

Pertence à constituição da Igreja, portanto, o âmbito público e a esfera oficial. O Novo 

Testamento não a considera exclusivamente desde sua perspectiva carismática; desde os 
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primórdios, a Igreja é apreciada como comunidade juridicamente estruturada cujos fins vão 

além do cuidado e o fomento da piedade dos indivíduos que dela formam parte. Não obstante, 

a ekklesía neotestamentária possui um traço distintivo: não se tratava de uma instituição 

política292. 

A Igreja não se justifica a partir da cidadania política de seus membros, mas do “ser 

chamadas e chamados” de todos os povos para formar, pelo Batismo, um novo Povo em Jesus 

Cristo. Seu traço fundamental é ser ekklesía toû theoû (1Cor 1,2; Gl 1,13), mais especificamente 

ser ekklesía toû theoû en hon iesoûn hon christón (1Ts 1,1; Gl 1,22). Já não importa a origem 

dos membros, porque já “não há judeu, nem grego, não escravo nem livre, não há homem nem 

mulher; pois todos vós sois um só em Cristo Jesus” (Gl 3,28). 

Trata-se de uma comunidade que não está vinculada a um lugar específico; de uma 

comunidade não só de homens, mas também de mulheres e crianças à diferença da ekklesía 

política; de uma comunidade de judeus e pagãos à diferença da qahal veterotestamentária; de 

uma comunidade que vive como estrangeira (paroikía) e peregrina no mundo (1Pd 1,1; Hb 

11,13). A Igreja está presente em todos os lugares onde há cristãs e cristãos que se reúnem em 

Jesus Cristo. 

Todavia, ao refletir sobre os elementos jurídicos que são intrínsecos à Igreja, é preciso 

se perguntar sobre seu caráter institucional. Ela é uma instituição ou somente um acontecimento 

(Ereignis)? Os reformadores, por sua clara decisão de romper com a Igreja-instituição 

destacaram a noção comunidade (Gemeinde) e atribuíram uma conotação negativa à ekklesía. 

A comunidade se justifica somente pelo anúncio da Palavra e a administração dos sacramentos; 

todos os elementos jurídicos foram abandonados porque a Igreja seria somente um evento. Mas, 

com o tempo, essa noção passou a ser criticada até por teólogos protestantes293. 

Jesus Cristo ergue sua Igreja como construção (Ef 2,20-22; 1Pd 2,5), nela suscita 

apóstolos, profetas, evangelistas e pastores (Ef 4,11), todos em seus lugares e suas tarefas bem 

definidas. Logo, não se pode contemplá-la como mero evento, mas como instituição ordenada 

juridicamente, o que, em nenhum momento, significa instituição juridicista e legalista. Seu 

ordenamento jurídico não surge a posteriori, ele brota de sua própria constituição teológica, 

isto é, de comunidade visível sustentada pela força (invisível) do Espírito do Senhor 

Ressuscitado294. 
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Retornando ao Novo Testamento, é possível constatar que a própria vivência do amor 

na Igreja está juridicamente ordenada. Em diversas passagens, há relatos de pecados que 

excluem indivíduos do Reino de Deus e, portanto, da Igreja; há relatos de expulsões (At 5,1-11; 

1Cor 6,9; 5,1-5) e recomendações para evitar todo convívio (Rm 16,17; 1Cor 5,11). Antes, 

porém, é preciso proclamar a Palavra, insistir, convencer, advertir e exortar com compreensão 

e competência como mostra visível de misericórdia (2Tm 4,2). 

Exame e discernimento eram exigidos principalmente para a participação na Eucaristia 

(1Cor 11,27-29). Evidentemente, pertencer à Igreja era um critério muito importante para a 

admissão à Ceia do Senhor, mas não o único; às cristãs e aos cristãos era exigida uma vida em 

consonância com o Evangelho. A razão de ser das práticas penitenciais na Igreja primitiva 

estavam diretamente ligadas à Eucaristia, à exclusão dela e à readmissão a ela. O que estava em 

jogo, nada mais, nada menos, era a santidade da Igreja295. 

Não obstante, a disciplina eclesial deveria ser aplicada de acordo com o Evangelho; 

Paulo insiste que a exclusão da comunidade é uma pena coerciva, ou seja, deve conduzir o 

pecador à reflexão e à conversão (1Cor 5,5). Se ele se converte, a comunidade é convidada a 

agir para com ele com caridade (2Cor 2,5-11). As penas impostas são a ultima ratio, isto é, “o 

último e drástico meio da misericórdia”296; seu significado é pedagógico e terapêutico, mas 

também escatológico, porque antecipa o juízo final e, mediante um castigo temporalmente 

limitado, evita o castigo eterno. 

Entendida assim, a disciplina eclesial não é legalista, nem laxista. Trata-se de um modo 

de agir que corresponde à antiga tradição que vê em Jesus o medicum animarum e exige 

interpretar a disciplina eclesial e, consequentemente o Direito Canônico, nessa perspectiva. 

Todavia, a discussão sobre a hermenêutica do ius ecclesiasticum excede em muito a pretensão 

deste trabalho; a exposição se concentrará sobre a relação do Direito Canônico e a misericórdia. 

Já no confronto de Jesus com seus adversários aparece o critério decisivo para a 

aplicação do Direito Canônico em correspondência com o Evangelho. “O sábado foi feito para 

o homem, e não o homem para o sábado” (Mc 2,27). “Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, 

que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes 

da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade” (Mt 23,23). Ele que não veio para eliminar sequer 

uma pequena letra da lei, por menor ela fosse, insistia que a Torá deveria ser interpretada desde 
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uma hierarquia de valores para que sua mensagem central, a justiça e a misericórdia, fosse 

preservada297. 

Destacam-se o princípio da oikonomía da tradição ortodoxa, que, por um lado, exige a 

afirmação da verdade, sem recortes ou acréscimos, e, por outro, oferece a possibilidade de sua 

interpretação conforme os casos concretos, e o princípio da epieíkeia da tradição católica. A 

formulação das leis é geral e ampla o que não favorece sua aplicação a casos singulares e 

complexos; longe de abandonar a lei, a epieíkeia é sua aplicação inteligente e justa e, assim, 

expressa a justiça superior (Et. Nic. V, 14)298. Tomás de Aquino, ao meditar sobre a misericórdia 

bíblica, destaca igualmente sua importância; Deus acolhe cada pessoa em sua situação concreta 

e única de modo que não seja somente mais um caso entre muitos (ST II/II, q. 120, a. 2). 

A misericórdia não elimina a justiça; pelo contrário, dá-lhe o cumprimento pleno (ST I, 

q. 21, a. 3); justiça sem misericórdia chega a ser crueldade, misericórdia sem justiça é a mãe da 

dissolução299. Não se deve procurar só a justa distribuição de bens, mas fazer justiça ao outro 

em sua dignidade singular, isto é, ser misericordioso. O cumprimento pleno da justiça pela 

misericórdia não é relativo, em primeiro lugar, aos bens, mas às pessoas. 

Na perspectiva jurídica, a epieíkeia corresponde à aequitatis canonica; a misericórdia 

suaviza a dureza da justiça legal, e ambas são determinantes para a aplicação concreta do direito 

“com vista a alcançar soluções justas e equitativas”300. Entretanto, os princípios da oikonomía 

e da epieíkeia e a consideração da misericórdia para a aplicação concreta das leis não dispensa 

o caráter objetivo do direito ou permite sua substituição por considerações “pastorais”. A 

pastoralidade não corresponde, em nenhum momento, à arbitrariedade subjetiva que interpreta 

o direito contra seu sentido e o sentido de sua letra301. 

Interpretar o Direito Canônico a partir da misericórdia não significa aplicação subjetiva 

da lei, contrária a seu sentido ou meramente situacional. O que se procura é a aplicação da lei, 

em seu sentido objetivo, nos casos particulares, de modo que justiça e equidade sejam 

preservadas. Tal aplicação não é resultado de uma dedução lógica, mas da execução concreta 

da lei, cuja pretensão permanece objetiva e mantém a validade do direito. Toda interpretação 

do ius ecclesiasticum deve acontecer na Igreja, isto é, segundo o Espírito de Cristo e em 

fraternidade cristã. 
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É o que Tomás de Aquino chama de prudência, isto é, a aplicação de princípios gerais 

a uma situação particular; não se trata da astúcia ou do “jeitinho”, mas da reta ratio 

agibilum (ST II/II, q. 47). Para tal, são necessárias capacidade de juízo e experiência humana; 

aquele que decide, o juiz, não é, em primeiro lugar, um especialista, mas alguém com 

experiência nas coisas humanas. 

Do ponto de vista teológico, o que acaba de ser apresentado tem mesmo significado que 

realizar a verdade no amor (Ef 4,15). Quem zela pelo cumprimento da lei na Igreja, além de ter 

capacidade humana para o juízo, deve ser um juiz justo e misericordioso; deve seguir o exemplo 

de Jesus, deixando-se tocar pela situação do outro e esforçando-se para compreender em 

profundidade o que está vivendo. Toda sentença por ele emitida deixa a porta aberta para que 

o outro possa recomeçar, sua medida é a amabilidade e bondade de próprio Nazareno302. 

 

3.5 Conclusão 

 

Após a exposição da Eclesiologia de. J. Sobrino e de W. Kasper, o terceiro capítulo 

deste trabalho foi dedicado ao diálogo com os autores na perspectiva da apresentação da Igreja 

como Sacramento da misericórdia. O diálogo foi estabelecido, primeiramente, em um tema 

caro para ambos os autores: a redescoberta do Reino de Deus, centro do anúncio e da missão de 

Jesus de Nazaré. 

Embora já tenha sido devidamente remarcada, a diferença de abordagem dos autores se 

deu pelas circunstâncias concretas nas quais se encontravam quando elaboraram sua obra 

teológica. Como outros tantos autores do final do século XIX e do século XX, J. Sobrino e W. 

Kasper refletem sobre o Reino dentro do discurso cristológico. O autor espanhol, contudo, 

representante da Teologia latino-americana da Libertação, expõe como conceito sistemático de 

Reino de Deus: a vida justa para o pobre aberta sempre a um mais303. 

Depois de ter percorrido três vias para se aproximar do Reino – as vias nocional, do 

destinatário e prática –, J. Sobrino ressalta a centralidade soteriológica do Reino de Deus nas 

palavras de Jesus. Deus se aproxima da humanidade empobrecida, em seu Reino, para salvar; 

mesmo preservando as referências escatológicas, testemunhadas pela Escritura, o autor destaca 

a urgência do resgate da noção da salvação histórica, ou como ele mesmo indica, das 

salvações304. O anúncio do Reino de Deus não responde somente à esperança escatológica, mas 

 
302 KASPER, 2015, p. 220. 
303 SOBRINO, 1993, p. 173. 
304 SOBRINO, 2008, p. 95. 



300 

 

à esperança histórica e popular de libertação de toda forma de exclusão e opressão. A irrupção 

dos pobres, com toda sua esperança e seu desejo de libertação, é sinal dos tempos decisivo para 

a reflexão de J. Sobrino sobre o Reino. 

Por outro lado, W. Kasper assume como sinal dos tempos a sociedade liberal, 

especialmente no continente europeu, para elaborar seu discurso sobre o Reino de Deus. Para o 

autor alemão, a escatologização do Reino já presente nos textos proféticos e apocalíticos do 

Antigo Testamento é decisiva para uma aproximação ao anúncio de Jesus Cristo. Todavia, a 

realidade futura do Reino de Deus já acontece agora; o conteúdo das parábolas do Reino 

expressa com precisão a tensão escatológica da proclamação do Nazareno: a novidade futura já 

está presente305. 

Porém, ela permanece oculta sem deixar de qualificar positivamente o tempo presente. 

Nesse sentido, as palavras de Jesus sobre o Reino exigem a decisão presente daquelas e daqueles 

que as ouvem. Qual seria essa decisão? Viver no amor. W. Kasper relaciona intimamente a 

noção do Reino de Deus com a forma familiar mediante a qual Jesus se relaciona com Deus: 

ele é seu abbá. Trata-se de um termo simples e cotidiano, que revela, contudo, o ser Deus 

(Gottsein) e o ser senhor de Deus (Herrsein); sua soberania (Herrschaft) é soberania no amor306, 

que oferece sempre a mulheres e a homens a possibilidade de um novo começo. 

Justamente com a ideia do “recomeço”, W. Kasper aborda “um tema imperdoavelmente 

esquecido”: a misericórdia307. Tema central para a Teologia de J. Sobrino, como foi apresentado 

no primeiro capítulo deste trabalho, a misericórdia recupera seu lugar central dentro da Teologia 

do autor alemão; não é mais possível manter o discurso teológico preso às determinações 

metafísicas de Deus, deixando de lado sua revelação histórica308. O vigor da mensagem bíblica 

sobre a misericórdia não pode permanecer submisso à especulação sobre sua essência divina e 

às possíveis determinações dela derivadas. 

Não obstante, a emergência da misericórdia também é resposta aos duros 

questionamentos feitos à fé, na atualidade: ainda é possível crer em Deus depois de 

Auschwitz309? Qual é o sentido de um discurso sobre Deus tem em um tempo que tem 

vivenciado o horror das guerras, o flagelo da miséria e o desespero daquelas e daqueles que são 

obrigados a abandonar suas famílias e suas pátrias para sobreviver? Trata-se de 
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questionamentos que não podem ser simplesmente obviados pelas cristãs e pelos cristãos, 

porque tocam diretamente o núcleo do anúncio do Deus de Jesus Cristo. 

A base a renovação do discurso teológico sobre a misericórdia se encontra na Revelação: 

o Deus de Israel, que se comove em suas entranhas pelo seu Povo (Os 11,8), é o Pai de Jesus 

Cristo que, em seu amor e bondade, visitou e redimiu as suas e os seus (Lc 1,68). Já a “pré-

história da atividade pública de Jesus”310 apresenta a misericórdia divina, que nele, torna-se 

patente para o ser humano. 

Seu eu-aggélion é a Boa-notícia da misericórdia, seus gestos revelam o amor e a 

bondade de Deus para com todos e cada um dos seres humanos; seu atrevimento em oferecer o 

perdão aos pecadores aponta para o recomeço, que todas e todos podem, em Deus, encontrar. 

Contudo, sua Paixão é a máxima expressão da revelação da misericórdia: em seu ser-para-

outros, Jesus manifesta sua pró-existência e a de Deus311. Sempre unida ao anúncio da cruz de 

Jesus, a proclamação de sua ressurreição é expressão máxima da justiça de Deus que não 

abandonou o ser humano ao pecado e à morte, mas oferece-lhe, em Jesus, a vida plena312. 

J. Sobrino insiste que a misericórdia não pode ser confundida com um simples 

sentimento religioso; trata-se da re-ação diante do sofrimento alheio pelo simples fato de que 

existe. A misericórdia, portanto, é primeira e última; primeira por não possuir outra motivação 

além do sofrimento alheio, e última por estar decidida a eliminá-lo. W. Kasper insiste na mesma 

ideia: a misericórdia não é “graça barata”313, não justifica um cristianismo light; a misericórdia 

é o principal atributo divino, pelo qual o ser humano pode reorientar toda a sua existência para 

o amor e a justiça. 

É essa a misericórdia divina anunciada pela Igreja, mediante suas palavras e seus gestos. 

Em Cristo, a Igreja é Sacramento, ou seja, sinal e instrumento da misericórdia no mundo (LG 

01). Sinal porque revela em si a misericórdia; instrumento porque age com misericórdia para 

com todas e todos. O maior desafio do terceiro e último capítulo deste trabalho foi, 

precisamente, apresentar a Igreja como Sacramento da misericórdia desde o diálogo com J. 

Sobrino e W. Kasper. 

Como pôde ser lido nas páginas anteriores, a apresentação não se restringiu somente em 

um dever-ser, isto é, aquilo que a Igreja tem que fazer para que seja reconhecida como 
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Sacramento da misericórdia, mas foram indicados alguns “nãos” que a afastam de ser 

contemplada no mundo como tal. 

Ao se confrontar com o pecado em seus membros e em estruturas e mentalidades de 

pecado, a Igreja se reconhece obra da misericórdia divina. Sua santidade não é absoluta, isto é, 

a Igreja é santa porque Cristo a uniu a si como esposa “sem mancha, nem ruga” (Ef 5,27), 

porque lhe concedeu o dom de seu Espírito que a vivifica constantemente. Em sua peregrinação, 

a Igreja sempre aponta àquele que é santo (Lv 19,2; 1Pd 1,16) e se sabe ecclesia semper 

purificanda não negando a suas filhas e a seus filhos o perdão de suas faltas e apurando a 

consciência de erros passados314. 

Seu ser Sacramento da misericórdia é patente no mundo quando deixa de lado o 

discurso triunfalista mostrando-se Igreja do Messias crucificado. O messiah esperado pelo Povo 

não só realiza a esperança escatológica, mas a esperança histórica de salvação sobretudo dos 

pobres315. Na história, a Igreja acolhe a esperança histórica de libertação fazendo-se pobre com 

os pobres, sendo crucificada com os crucificados; toda vez, porém, que caminha no sentido 

oposto, isto é, que exalta “suas glórias” e se afasta das oprimidas e dos oprimidos, a Igreja acaba 

se separando daquele que se tornou “maldição por nós [...], a fim de que a benção de Abraão 

em Cristo Jesus se estenda aos gentios, e para que, pela fé, recebamos o Espírito Santo” (Gl 

3,13-14). 

Ao mesmo tempo, a Igreja, Sacramento da misericórdia, é a Igreja do Senhor humilde, 

do Senhor que está presente toda vez que seus membros se reúnem, especialmente para partir 

do pão316. Entretanto, não basta dizer “Senhor, Senhor”, mas realizar a vontade de Deus (Mt 

7,21); não basta a orto-doxia, é preciso que a Igreja desenvolva a orto-práxis, principalmente 

no que se refere no exercício do poder. Despotismo é um traço de baal, não do Senhor 

crucificado e ressuscitado, que se coloca no meio de suas discípulas e seus discípulos como 

aquele que serve (Lc 22,27). 

Da relação com a misericórdia divina, brota uma tríplice missão para a Igreja: anunciar 

a misericórdia, celebrá-la e praticá-la. Para anunciar a misericórdia, a Igreja redescobre a beleza 

da Boa-notícia de Jesus, sobretudo a Boa-notícia do Reino. Como afirma J. Sobrino, “Deus se 

aproxima [...] porque é bom, e é bom para os homens que Deus se aproxime”317; anunciar a 

proximidade definitiva de Deus, em Jesus de Nazaré, é central para a Igreja. Normas e preceitos 
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são secundários, elas nascem da mensagem do Reino de Deus. Até mais, dentro da mensagem 

do Reino está a possibilidade de conversão e penitência que celebra a misericórdia divina 

oferecida hoje à humanidade no seio da Igreja318. Equivoca-se quem pensa que o anúncio da 

Igreja – principalmente aquele que acontece pela catequese – deva se centrar na doutrina e na 

moral. 

Ser Sacramento da misericórdia implica, ao mesmo tempo, praticá-la no mundo. Desde 

os primórdios, a comunidade de discípulas e discípulos de Jesus foi reconhecida pelo serviço 

(Diog. 5,11), pela prática bondosa para com os necessitados, sobretudo os órfãos e as viúvas. 

Da communio com Jesus, a Igreja tem se esforçado ao longo da história para viver a communio 

com todas e todos. Ele se sentou à mesa com pecadores e fez refeição com eles; a Igreja é 

chamada a se sentar hoje com divorciadas e divorciados, com a população LGBTQIA+, com as 

pessoas em situação de rua, com aquelas e aqueles que lutam por seus direitos fundamentais319. 

Estar ao lado delas e deles significa abandonar o rigorismo, por um lado, e não se mostrar ao 

mundo como Igreja dos ricos e governantes. 

Des-centrar-se é uma tarefa constante para que a Igreja seja, de fato, Sacramento da 

misericórdia. Não são poucos os exemplos nos quais energias e forças são usadas para 

evangelizar. Como já foi exposto ao longo deste trabalho, a missão evangelizadora constitui a 

Igreja320, mas não se deve confundir “missão evangelizadora” com exclusivismo. Evangeliza-

se quando há compromisso com a justiça do Reino, quando a vida e os direitos de todas e todos 

– não só das cristãs e dos cristãos – é defendida. Evangelizar significa amor in actu. 

Contudo, é preciso criar estruturas sensíveis que sustentem o ser sacramental da Igreja. 

Como princípio de organização estrutural, está a solidariedade não entendida, em primeiro 

lugar, como categoria sociológica, mas como categoria teo-lógica321. Deus manifestou sua 

solidariedade para com a humanidade pecadora ao assumir, em si, aquilo que lhe era mais 

estranho, isto é, o pecado e a morte. Tal solidariedade ofereceu ao ser humano vida; a 

solidariedade divina, portanto, pode ser contemplada como salvação. Ser Sacramento da 

misericórdia significa para a Igreja realizar o mesmo movimento: em primeiro lugar, 

solidarizando-se com a humanidade sofredora, com as mulheres e os homens marcados com 

sinais de morte; em segundo lugar, abrindo-se a elas e a eles, especialmente à sua esperança322. 
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Solidariedade significa, portanto, um dar e receber mutuamente e se converte em norma 

normans da práxis eclesial. Como já se destacou anteriormente, norma normans para a práxis 

pastoral, principalmente para ação entre os pobres, os excluídos, os marginalizados e os 

oprimidos; norma normans também para as relações entre a Igreja universal e as Igrejas 

particulares, entre as Igrejas particulares e dentro das Igrejas particulares. Não são poucos os 

casos em que muito se esforça para se conservar o que se tem não promovendo partilha e 

enriquecimento mútuo. Viver a solidariedade ad intra e ad extra para a Igreja significa se deixar 

moldar pela missionaridade323 e se comprometer com comunidades eclesiais das mais diversas 

latitudes. 

Um dos temas mais complexos para a Eclesiologia na atualidade são os ministérios e os 

carismas. Pensá-los a partir de noções sociológicas e políticas, como muitas vezes se fez ao 

longo da história, tem se mostrado equivocado e só aumentado as desconfianças para com os 

diversos ministros da Igreja (LThK VI, p. 131-133). Em uma Igreja, Sacramento da 

misericórdia, não há espaço para um clero que se compreende a partir dos privilégios de seu 

ministério; não espaço para clericalismos. 

Todos os fiéis – ordenados e não ordenados – exercem uma forma de ministério na 

Igreja, segundo o carisma próprio. Paulo destaca o carisma do serviço e da condução (1Cor 12) 

e da presidência nas comunidades (1Ts 5,12; Rm 12,8). É importante ressaltar que o Novo 

Testamento não usa termos sagrados e cultuais para apresentar os ministros, sobretudo 

ordenados, da Igreja; seu ministério tem razão de ser pelo serviço à comunidade e pelo 

compromisso com a unidade da Igreja324 e é reconhecido, especialmente, em sua existência 

vicária, isto é, em ser-para-os-outros, como o próprio Jesus325. 

Não se deve confundir misericórdia com débil indulgência ou laissez-faire326; se, por 

um lado, era urgente superar o legalismo que pautou a disciplina eclesial, por outro, o laxismo 

não é admissível. Misericórdia e Direito Canônico se relacionam intimamente, principalmente 

pela sacramentalidade da Igreja; os elementos invisíveis da vida eclesial se expressam em 

elementos visíveis. Toda a disciplina eclesial está constituída para que todos e cada um dos fiéis 

possam viver as exigências da fé, a renúncia ao pecado e a vida nova em Jesus Cristo (Rm 6,3-

4). Comete-se um grave erro ao se contrapor justiça e misericórdia; de fato, a misericórdia, 

porque sempre oferece a possibilidade de recomeçar, é a maior expressão da justiça327. 

 
323 SOBRINO, 1994, p. 228-230. 
324 KASPER, 2009, p. 28. 
325 KASPER, 2015, p. 186. 
326 KASPER, 2015, p. 213. 
327 KASPER, 2015, p. 216. 
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Finalmente, a Igreja não reduz a Boa-notícia da misericórdia a experiências individuais 

do amor de Deus; a misericórdia é uma realidade na comunidade: em seu anúncio, em sua 

celebração, em sua ação pastoral, em sua administração dos bens temporais, em seus ministros, 

em seu modo de acolher novos membros, em sua relação com outras comunidades eclesiais e 

com o mundo. O vigor da mensagem bíblica da misericórdia se converte em modo de ser da 

Igreja, ela é misericordiosa em suas palavras e gestos, tal como Jesus o foi328. 

 
328 SOBRINO, 1990c, p. 665. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

Este trabalho se propôs a apresentar, a partir do diálogo com J. Sobrino e W. Kasper, a 

Igreja como Sacramento da misericórdia. O percorrido foi extenso, sobretudo tendo em vista 

que era necessário condensar o pensamento eclesiológico de dois autores, que muito 

produziram, e dialogar com eles apontando quais categorias e elementos em sua elaboração 

teológica sustentariam a tese central a ser defendida. 

J. Sobrino, teólogo espanhol, mas há decênios radicado em El Salvador, é representante 

da Teologia latino-americana da Libertação, como já se expôs em outras ocasiões ao longo do 

trabalho. Sua elaboração teológica concentrou-se, sobretudo, na Cristologia a partir da leitura 

histórico-teológica da vida de Jesus de Nazaré. Contudo, a Teologia – não só latino-americana 

– deve ao autor a reformulação da clássica expressão agostiniana, depois retomada por Anselmo 

da Cantuária (intellectus fidei), para definir a Teologia: intellectus amoris. Apoiando-se no 

pensamento do I. Ellacuría, o autor não descarta a teoria teológica, mas vê nela um momento 

da práxis teologal1. 

Seu ponto de partida é o des-centramento exigido à atividade teológica, isto é, a re-ação 

diante do sofrimento alheio, tal como o Deus de Israel, que desceu para salvar seu Povo (Ex 

3,7), ou como Jesus de Nazaré, que “passou fazendo o bem e curando a todos os que estavam 

dominados pelo diabo” (At 10.38). J. Sobrino ao enfatizar a re-ação exigida à teóloga e ao 

teólogo formula o princípio-misericórdia que orientou seu trabalho. Todavia, não só o 

princípio-misericórdia é claro em sua Teologia, pode-se falar também de um princípio-

realidade, ou seja, seu quefazer teológico brota da própria realidade. 

Embora seja um passo pré-teológico, o discernimento sobre a realidade do mundo e a 

determinação do fato maior para a Teologia é fundamental porque expressa o compromisso da 

teóloga e do teólogo com presença de Deus na história2. J. Sobrino determina como fato maior 

para a Teologia latino-americana da Libertação da irrupção dos pobres com toda sua dor e todo 

seu sofrimento, por um lado, e com toda sua alegria e esperança, por outro. Os pobres do mundo 

tomaram a palavra, elas e eles se tornaram voz da realidade que já não pode ser obviada. 

Em um Sitz im Tode3, marcado pela exclusão, pela injustiça e pelo pecado não se pode 

pensar em outra imagem para o Nazareno, aquele que veio anunciar a Boa-notícia do Reino de 

Deus, que não seja a de Jesus Cristo libertador. Para os povos crucificados, ele é sinal de 

 
1 AQUINO JÚNIOR, 2012, p. 11-12. 
2 SOBRINO, 1988, p. 249. 
3 SOBRINO, 1993, p. 48. 
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esperança; sua mensagem tem como objetivo assegurar a vida mínima para o pobre (Lc 4,18); 

sua práxis não visa só a libertação espiritual, mas a libertação de toda forma de opressão4. 

Precisamente da práxis libertadora de Jesus, nasce a Igreja. 

“Uma Igreja verdadeira é, antes de tudo, uma Igreja que ‘se parece com Jesus’”5. O 

centro do anúncio e da missão do Nazareno não foi ele mesmo, tampouco Deus sem 

determinações, mas o Reino de Deus, isto é, Deus que se aproxima bondosa e amorosamente às 

dores da história humana. Portanto, a vida de Jesus de Nazaré foi des-centrada; a verdadeira 

Igreja também é chamada a ser des-centrada, por isso torna-se fundamental para o pensamento 

eclesiológico do autor a Igreja dos pobres, cuja razão de ser principal é a realização histórica 

do Reino de Deus. 

Pelo seu compromisso com a libertação, a Igreja dos pobres se converte em Sacramento 

histórico da salvação. Novamente apoiando-se no pensamento de I. Ellacuría, J. Sobrino recolhe 

as expressões tomar corpo e incorporação; Jesus toma corpo na Igreja dos pobres, isto é, se 

faz presente em seu corpo social, mas ele também se incorpora nela, se compromete com a 

complexidade da história e da sociedade. Corpo histórico, nesse sentido, em nada se contrapõe 

à noção de corpo místico, pelo contrário, a Igreja é verdadeiro corpo místico de Cristo 

(incorporar) porque estando na história (tomar corpo) pode superá-la sem sair dela6. Trata-se 

da dinâmica soteriológica que ocorre no seio da Igreja dos pobres. 

Optar pelos pobres do mundo, porém, traz sérias consequências para a Igreja. Em 

primeiro lugar, só é possível realizar tal opção pelo seguimento de Jesus, no qual, como insiste 

J. Sobrino, acontece a primeira eclesialidade. Seguir o Nazareno significa proferir com ele um 

sim definitivo aos pobres e aos pequeninos e um não ao pecado e à injustiça que desumaniza; 

seguir Jesus implica dizer um sim definitivo ao Reino de Deus e à sua justiça7. Por conseguinte, 

não é estranha a resposta contrária do anti-Reino mediante a perseguição e o martírio; na Igreja 

dos pobres, a conflitividade pelo seguimento de Jesus é real e esperada: mulheres e homens, 

crianças, idosas e idosos tornam-se mártires pelo odium iustititae, por historicizar a prática do 

amor. 

Outra categoria central para o pensamento eclesiológico de J. Sobrino é povo 

crucificado. O autor, novamente inspirado por I. Ellacuría, estabelece um paralelo entre o povo 

crucificado e o Servo sofredor apresentado pelo profeta Isaías (Is 50,4-11; 53,3). Assim como 

 
4 SOBRINO, 1993, p. 173. 
5 SOBRINO, 1990c, p. 665. 
6 ELLACURÍA, 1990b, p. 131. 
7 SOBRINO, 1982, p. 215. 
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o Servo é portador de luz e salvação, o povo crucificado também o é porque permite aos não-

pobres, aqueles que são causa de exclusão e opressão, reconhecer o seu pecado e se 

converterem. A categoria povo crucificado não parte de uma determinação ontológica da Igreja, 

mas soteriológica, assim como Igreja dos pobres. 

Por fim, conforme apresentado neste trabalho, J. Sobrino explicita a relação entre a 

Igreja e o princípio-misericórdia. Vale ressaltar que, a partir da misericórdia, a Igreja não só 

encontra seu lugar (ubi) no mundo, mas seu devido lugar (quid): entre aquelas e aqueles que 

foram feridos e jogados para fora do caminho (Lc 10,25-37), entre aquelas e aqueles que são 

radicalmente distintos de si porque sofrem injustamente. Movida pelo princípio-misericórdia, 

a Igreja torna-se verdadeiramente des-centrada8 e é capaz de re-agir diante da dor alheia só 

porque ela existe e para eliminá-la definitivamente. 

W. Kasper, teólogo alemão, representa uma grande geração de autores da Europa 

Central que tiveram seu pensamento fortemente marcado pelas transformações iniciadas com o 

Concílio Vaticano II. Professor de Teologia das Universidade de Münster e Tübingen, o autor 

não só sintetizou muito bem a reflexão teológica por ele recebida, mas soube incorporar 

importantes elementos de seu entorno: o ateísmo crescente, a indiferença religiosa, o desafio 

do ecumenismo e do diálogo interreligioso e os reptos da sociedade liberal do século XX. 

O desafio da pastoralidade anunciado pelo Vaticano II se faz presente em toda sua 

extensa obra teológica, que está sendo publicada como Gesammelten Schriften (escritos 

completos). Seu método dogmático se afasta das tendências pós-trindentinas e assume o que de 

melhor se produziu na Escola de Tübingen do século XIX, sobretudo com J. S. von Drey e J. 

A. Möhler, e a riqueza do Cardeal J. H. Newman. O Dogma não é uma formulação estática, 

mas está orientado ao mundo e ao futuro; a dogmática, nesse sentido, torna-se pensamento 

católico (universal) e não é mera doutrina. 

Embora esteja à base do anúncio fundamental da Igreja e principalmente a serviço do 

Evangelho, o Dogma não se confunde com o ensinamento oficial da Igreja. De fato, o 

ensinamento eclesial deve se compreender dentro dos limites do Evangelho e não ao contrário; 

o Dogma, nesse sentido, é leitura do Evangelho em contextos históricos diversos9, o que permite 

aprofundamento e diálogo. A Teologia Dogmática – como toda a Teologia – insere-se na ação 

missionária da Igreja, deixando de ser mera exegese e apologética das formulações dogmáticas. 

W. Kasper sublinha que só é possível abrir a perspectiva da Teologia Dogmática e o 

alcance de suas formulações pela renovação da própria Igreja. Os argumentos centrais não se 

 
8 SOBRINO, 1990c, p. 673. 
9 KASPER, 1967, p. 38. 
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constituem sobre a autoridade eclesiástica, mas pelo desafio de anunciar o Evangelho em toda 

e qualquer circunstância na qual a Igreja se encontra. Trata-se de uma Teologia eclesial que 

assume os riscos de novas formulações que são postos pelos sinais dos tempos; trata-se de uma 

Teologia que parte da fé da Igreja e não de fórmulas imutáveis10. 

Para relacionar os dois polos entre os quais a Teologia Dogmática se desenvolve, isto é, 

a leitura e o anúncio do Evangelho e a situação histórica concreta na qual a Igreja se encontra, 

é preciso resgatar a estrutura do kerygma: memória (Erinnerung) e promessa escatológica 

(eschatologisch-prognostische Verheißung). Para a Teologia Dogmática, portanto, há um 

referente passado (Tradição), um referente presente (identidade) e um referente futuro, sempre 

aberto (promessa); são os mesmos referentes adotados pelo Concílio Vaticano II para a 

renovação da Igreja e, consequentemente, da Teologia, o que se tornou conhecido como 

princípio de pastoralidade11. 

Como é possível vislumbrar, o autor assume uma postura aberta e dinâmica para sua 

elaboração teológica; ele não parte de nenhuma determinação alheia à Revelação, mas graças 

ao resgate da noção de Tradição da Escola Romana do século XIX, profundamente influenciada 

pelos autores da Escola de Tübingen, especialmente por J. A. Möhler, W. Kasper insere seu 

pensamento na dinâmica das testemunhas da Tradição (Zeugen der Tradition) e do testemunho 

da Tradição (Zeugnis der Tradition). 

É testemunho sucessivo de testemunhas qualificadas (testimonium sucessivum testium) 

pela fé e pela ação do Espírito Santo; Tradição não é, em primeiro lugar, um conceito jurídico, 

mas um conceito teológico que nasce da Revelação histórica e irrepetível de Deus em Jesus 

Cristo12 e que incorpora a comunidade. Bem assim, a Tradição pertence à economia da salvação 

e sua referência última é o testemunho de Deus dado por seu Filho encarnado (Jo 1,18). 

Retomando o anteriormente apresentado, W. Kasper insiste em uma Teologia 

teológica13, mas também em uma Teologia eclesial. Para tal, o autor, que se dedicou 

amplamente à Cristologia (Jesus der Christus) e à doutrina trinitária (Der Gott Jesu Christi), 

também possui muitos escritos sobre a Igreja. À diferença de J. Sobrino, W. Kasper produziu 

uma extensa coleção de textos eclesiológicos, todos eles profundamente marcados pelos 

avanços do Concílio Vaticano II. 

 
10 KASPER, 1967, p. 43. 
11 KASPER, 1967, p.42. 
12 KASPER, 2011a, p. 433. 
13 KASPER, 2008a, p. 62. 
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Primeiramente, o autor recolhe toda a riqueza contida na Constituição Dogmática 

Lumen Gentium sobre a sacramentalidade da Igreja e a apresenta como Sacramento universal 

da salvação. Com a clara intenção para superar esquemas triunfalistas e excessivamente 

jurídicos, os Padres conciliares resgataram a noção grega mysterion e latina sacramentum para 

expressar o ser e o sentido da Igreja. São decisivos nesse processo os textos paulinos, sobretudo 

aqueles que apresentam o mysterion como manifestação da vontade divina em Jesus Cristo até 

então escondida (Cl 1,26; Rm 16,25), e os escritos dos Padres da Igreja. A Igreja é mysterion, 

é sacramentum em Jesus (LG 01); ele e o Reino de Deus por ele anunciado são as referências 

para o ser sacramental da Igreja. 

Ao refletir sobre sua sacramentalidade, W. Kasper aponta um aspecto que ainda é tarefa 

para a Eclesiologia pós-conciliar: a presença do Espírito Santo na Igreja. Citando a Y. Congar, 

o autor alemão insiste que a ausência do Espírito no discurso eclesiológico conduz a uma 

contemplação unilateral da Igreja, isto é, somente na perspectiva da instituição e dos 

ministérios, sobretudo os ordenados14. É o Espírito do Ressuscitado que des-coloca a Igreja, a 

desinstala de si mesma conduzindo-a ao diálogo com a sociedade e o mundo15; a ação do 

Espírito assegura a plena liberdade dos membros da Igreja para que possam anunciar, nas mais 

diversas circunstâncias, o eu-aggélion de Jesus Cristo. 

W. Kasper desenvolveu uma hermenêutica do Concílio Vaticano II a partir do 

Entwicklungsgedanken (pensamento de desenvolvimento) da Escola de Tübingen, ou seja, a 

Igreja permanece sempre a mesma, mas não entendida como mera sucessão ou desdobramento 

orgânico. A cada geração se dá a oportunidade de reformular os conteúdos da fé mediante o 

Dogma – toda reformulação, porém, aponta à mensagem apostólica; mais que uma 

hermenêutica da ruptura, o autor propõe uma hermenêutica da reforma. Trata-se de um retorno 

às fontes para delas emergir com a novidade da graça16. 

Mergulhar novamente nas fontes possibilitou ao autor apresentar a Igreja como 

communio. A Constituição Dogmática Lumen Gentium mostra a Igreja como imagem e ícone 

da Trindade (LG 04), ela reflete o mistério de comunhão das três Pessoas divinas. O principal 

fundamento para sustentar a Eclesiologia de communio é o fato de que a fé, na Igreja, não é 

vivenciada, em primeiro lugar, na perspectiva do indivíduo (Ich-Glaube), mas na perspectiva 

da comunidade (Wir-Glaube). Além disso, a Igreja se justifica pelo anúncio do Reino, 

comunhão e comunicação universal de Deus com o ser humano; na Igreja, essa comunhão e 

 
14 CONGAR, 1970, p. 41-63. 
15 KASPER, 2008b, p. 288. 
16 KASPER, 2008b, p. 25. 
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comunicação é antecipada porque ela une todos os idiomas em um só coro em louvor a Deus 

(Adv. Haer. III, 17, 2). 

Ápice da expressão do ser communio da Igreja é a celebração da Eucaristia, que permite 

contemplar o futuro escatológico (Mc 14,25 e par.; 1Cor 11,26; At 2,46). A Ceia do Senhor é 

antecipação da plena reconciliação de Deus com toda a humanidade e a recapitulação de toda a 

realidade em Jesus Cristo17. Contudo, as falhas e os pecados na Igreja não são eliminados pelo 

ser seu communio; justamente por ser communio, a Igreja acolhe em seu seio pecadoras e 

pecadores e os convida à conversão. Essa acolhida assume formas concretas que asseguram a 

communio eclesial; é tarefa fundamental dos fiéis, portanto, discernir sobre as estruturas 

eclesiais que expressam seu ser. 

Não se deve deixar de lado, portanto, estruturas que manifestam a Igreja como 

Sacramento do amor e da misericórdia. O mandamento “sede misericordiosos como o vosso 

Pai e misericordioso” (Lc 6,36) não está orientado somente ao fiel individualmente, mas a toda 

a Igreja. A Igreja é Corpo de Cristo, é presença histórica do Senhor no mundo18, portanto, por 

sua palavra, seus sacramentos, e sua ação ela o torna presente. Contudo, não pode se considerar 

privilegiada por isso, ela mesma é obra da misericórdia; a Igreja pode amar porque em seu 

coração está o Espírito, por outro lado, cada fiel em particular pode amar porque está vinculado 

a ela (De Bapt. I, 8.10). Proclamar, celebrar e praticar o amor e a misericórdia são reptos 

próprios da Igreja em seu serviço ao mundo. 

Por mais diversos que sejam as perspectivas e os pontos de partida de J. Sobrino e W. 

Kasper, ambos os autores possuem pontos de coincidência: o resgate do anúncio do Reino de 

Deus e a urgência da misericórdia. Ambos são movidos pelas interpelações próprias dos sinais 

dos tempos: J. Sobrino pela irrupção dos pobres e W. Kasper pela sociedade liberal europeia, 

na qual a fé em Deus já não tem mais espaço. Seus intentos correspondem a esforços para tornar 

crível a mensagem de Jesus no mundo hodierno. 

“Deus se aproxima [...] porque é bom e é bom para os homens que Deus se aproxime”19. 

Ambos os autores compartilham a convicção da proximidade de Deus para com o mundo; é 

mister resgatar a Boa-notícia do Reino proclamada por Jesus, mas também urge à Igreja 

anunciar o eu-aggélion da misericórdia, sobretudo em um mundo marcado pela pobreza, pela 

 
17 KASPER, 2008b, p. 49. 
18 KASPER, 2015, p. 193. 
19 SOBRINO, 1993, p. 109. 
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fome, pela violência, pelas migrações forçadas e pela guerra. Ainda é possível falar de Deus 

depois de Auschwitz?20 

Logo, apresentar a Igreja como Sacramento da misericórdia não se mostra tarefa 

secundária para a ação evangelizadora; “a Igreja tem a missão de anunciar a misericórdia de 

Deus, coração pulsante do Evangelho, que por meio dela deve chegar ao coração e à mente de 

cada pessoa” (MV 12). Depois de um longo percorrido, este trabalho recolheu categorias e 

elementos da Teologia de J. Sobrino e W. Kasper que permitem à Igreja se reconhecer e agir 

como Sacramento da misericórdia. 

Primeiramente, a Igreja sempre deve proclamar que é obra da misericórdia; ela acolhe 

em seu seio mulheres e homens pecadores, mas porque ela mesma foi acolhida por Jesus, que 

também a purificou e a santificou tomando-a como esposa “sem mancha nem ruga” (Ef 5,27). 

Ela não cansa de oferecer a suas filhas e a seus filhos o perdão por seus pecados convidando-

os à penitência e à conversão; o poder de atar e desatar (Mt 16,19; 18,18) que lhe foi dado pelo 

próprio Jesus não é motivo de vanglória, mas humilde serviço. 

Para servir, a Igreja vai ao encontro das esquecidas e dos esquecidos pela história; sua 

ação no meio do mundo não aponta somente à salvação escatológica, mas já indica claros 

caminhos para a libertação de toda forma de exclusão e opressão; como Jesus, o Messias, suscita 

a esperança histórica dos povos. Contudo, ela é Igreja do Messias crucificado e, como tal, 

renuncia ao discurso triunfalista e se coloca ao lado dos pobres e sofredores21. Também é Igreja 

do Senhor humilde, que se distancia do despótico baal; reconhece-se o senhorio de Jesus por 

seu humilde serviço a todas aquelas e a todos aqueles que dele se aproximavam; a participação 

da Igreja nesse senhorio também é reconhecido pelo serviço a mulheres e homens, crianças, 

idosas e idosos de todos os tempos e de todos os lugares. 

Em segundo lugar, não se deve mal interpretar a graça oferecida no anúncio, na 

celebração e na ação pastoral como “graça barata”22, contudo, o anúncio, a celebração e a ação 

pastoral da Igreja se distanciam de todas as formas de moralismo e rigorismo. Ao anunciar a 

misericórdia, a Igreja convida ao arrependimento; ao celebrá-la, sobretudo no Sacramento da 

Penitência, ela se esforça para reinserir suas filhas e seus filhos em sua communio; ao agir 

misericordiosamente, ela manifesta a mesma parcialidade divina para com os pobres e os 

pequenos. 

 
20 KASPER, 2015, p. 116. 
21 SOBRINO, 1999, p. 282. 
22 BONHOEFFER, 1980, p. 09-10. 
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Evangelizar é tornar o Reino de Deus presente no mundo, como declarou Paulo VI na 

Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi; evangelizar é estar a serviço do Reino (EN 18-19) 

e de sua justiça. Ser Sacramento da misericórdia significa para a Igreja compromisso real com 

a justiça. Misericórdia e justiça não se excluem, pelo contrário a misericórdia é a plena 

realização da justiça porque oferece a possibilidade de recomeçar23. Evangelizar significa para 

a Igreja, Sacramento da misericórdia, realizar a justiça mediante o amor in actu e abandonar o 

exclusivismo eclesiástico abrindo-se ao serviço a todas e a todos. 

Finalmente, não se pode pensar em uma Igreja, Sacramento da misericórdia, sem 

indicar estruturas concretas que a expressem como tal. O princípio que organiza a pastoral e a 

própria Igreja é a solidariedade: como Deus se fez solidário com a humanidade em Jesus de 

Nazaré, a Igreja é chamada a se solidarizar, sobretudo com os pobres. Não se deve concluir, 

porém, que a solidariedade seja um movimento unidirecional, trata-se de um dar e receber 

mutuamente que exige des-centramento e abertura, exige superar a mera conservação de 

estruturas e assumir, decididamente, a missão24. 

É exigência para a Igreja hoje se mostrar solidária em todos os níveis: de todas as 

batizadas e todos os batizados entre si e para com o mundo; das comunidades eclesiais entre si; 

das Igrejas particulares entre si. É grande o escândalo entre os fiéis – e entre os não-fiéis – saber 

que suas comunidades mal conseguem sobreviver, enquanto há comunidades que vivem na 

superabundância dentro de uma mesma Igreja particular; é grande o escândalo conhecer a 

realidade que fiéis ordenados que mal conseguem meios para se sustentar, enquanto há outros 

que esbanjam bens e vivem “como ricos”; as diferenças sociais dentro de uma mesma Igreja 

particular é motivo de escândalo. 

Entretanto, essas diferenças sociais não se expressam somente na falta de recursos 

materiais de algumas comunidades; o problema é mais profundo: a diferença social na Igreja se 

perpetua por uma compreensão dos ministérios, especialmente do ministério ordenado, que 

pouco ou nada tem a ver com o Evangelho. Na Igreja, Sacramento da misericórdia, reconhece-

se a importância de todos os ministérios; a Igreja não é somente um acontecimento (Ereignis), 

tampouco somente comunidade (Gemeinde), como pensaram os reformadores25, ela comporta 

elementos jurídicos que lhe dão estrutura. Dentre esses elementos jurídicos, estão os 

 
23 KASPER, 2015, p. 92. 
24 SOBRINO, 1994, p. 228-230. 
25 KASPER, 2011b, p. 145. 
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ministérios, entendidos, contudo, como diakonía, como serviço a todos os carismas suscitados 

pelo Espírito no seio da Igreja26. 

Se por um lado, a Igreja se afasta do laxismo ao sustentar seus elementos jurídicos, por 

outro, se afasta do rigorismo e do legalismo frio e estéril. Todavia, a Igreja, Sacramento da 

misericórdia, deve se afastar definitivamente do clericalismo. Com o giro constantiniano, 

iniciou-se um processo que assegurava aos clérigos cada vez mais privilégios, privando-os das 

demandas sociais e econômicas; não foram poucos os períodos na história da Igreja, nos quais 

clérigos usaram de seus privilégios para benefícios próprios e políticos (LThK VI, p. 130-131)27. 

“O clericalismo, que não é só dos clérigos, é um comportamento que diz respeito a todos nós: 

o clericalismo é uma perversão da Igreja”28. 

Duras, porém certeiras são as palavras dirigidas por Francisco à comissão de 

coordenação do CELAM, no último dia da Jornada Mundial da Juventude com o Papa, no Rio 

de Janeiro (28 de julho de 2013). J. M. Bergoglio tinha sido, até poucos meses antes, o arcebispo 

metropolitano de Buenos Aires/ Argentina e, no conclave daquele ano, foi eleito bispo de Roma. 

Em seus anos à frente da Igreja particular portenha, J. M. Bergoglio vivenciou as alegrias e as 

conquistas, bem como os desafios e as dificuldades lá encontrados e em boa parte do 

subcontinente latino-americano: 

 

O clericalismo é também uma tentação muito atual na América Latina. Curiosamente, 
na maioria dos casos, trata-se de uma cumplicidade pecadora: o pároco clericaliza e o 
leigo pede-lhe, por favor, que o clericalize, porque, no fundo, é mais cômodo. O 
fenômeno do clericalismo explica, em grande parte, a falta de maturidade e liberdade 
cristã em parte do laicato da América Latina: ou não cresce [a maioria], ou se 
comprime sob coberturas de ideologizações como as indicadas [– reducionismo 
socializante, ideologização psicológica, proposta gnóstica, proposta pelagiana –], ou 
ainda em pertenças parciais e limitadas29. 

 

Na quinta conferência geral do episcopado latino-americano e caribenho, celebrado em 

Aparecida, no interior do estado de São Paulo, ele esteve à frente da comissão de redação do 

documento conclusivo que, em diversas passagens, convoca todas as batizadas e todos os 

batizados a se comprometerem com a renovação missionária da Igreja: “Nenhuma comunidade 

 
26 KASPER, 2009, p. 28. 
27 PRIMETSHOFER, B. Klerus. In: KASPER, W. (Hrsg.). Lexikon für Theologie und Kirche. 6. Band. 3. Aufl. 
Freiburg i. B. – Basel – Wien: Herder Verlag, 1997. 
28 FRANCISCO, Papa. Encontro do Papa Francisco com os jovens italianos em vista do Sínodo. Roma: 2018. 
Disponível em: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/august/documents/papa-
francesco_20180811_giovani-italiani.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
29 FRANCISCO, Papa. Aos bispos responsáveis do Conselho Episcopal latino-americano (CELAM) por ocasião 
da reunião geral de coordenação. Rio de Janeiro: 2013b. Disponível em: 
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-
celam-rio.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
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deve isentar-se de entrar decididamente, com todas as forças, nos processos constantes de 

renovação missionária e de abandonar as ultrapassadas estruturas que já não favoreçam a 

transmissão da fé” (DAp., 365). 

Depois do conclave, já eleito bispo de Roma, Francisco retoma a motivação da quinta 

conferência e a apresenta como programa de ação para si e para toda a Igreja: 

 

Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, 
os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal 
proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. A 
reforma das estruturas, que a conversão pastoral exige, só se pode entender neste 
sentido: fazer com que todas elas se tornem mais missionárias, que a pastoral ordinária 
em todas as suas instâncias seja mais comunicativa e aberta, que coloque os agentes 
pastorais em atitude constante de “saída” e, assim, favoreça a resposta positiva de 
todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. (EG 27) 

 

Dentro do programa do bispo de Roma “vindo do fim do mundo”, tornou-se conhecida 

a expressão “Igreja em saída”, na qual se dá a superação da pastoral de mera conservação por 

uma “pastoral decididamente missionária” (EG 15; DAp., 370). O clericalismo denunciado por 

Francisco em seu discurso à comissão de coordenação do CELAM aponta precisamente para 

outro lado: a mera conservação das estruturas e a estagnação da pastoral e, consequentemente, 

da própria Igreja. 

Conclui-se este trabalho em um momento histórico e eclesial desafiador: se por um lado, 

o bispo de Roma sinaliza uma “Igreja em saída”, por outro, não são poucos os membros da 

cúpula católica que se opõe aberta ou veladamente a seu Magistério; se por um lado, leigas e 

leigos expressam o profundo anseio de maior participação nas instâncias de decisão da Igreja, 

por outro, o secretismo das decisões da hierarquia, como denunciava Dom Pedro Casaldáliga30, 

ainda afasta batizadas e batizados dos âmbitos do poder eclesiástico; se por um lado, mulheres 

e homens se comprometem com a democracia e a justiça social, por outro, surge um clero jovem 

cujo perfil é centralizador e exclusivista. 

Em nenhum momento era intenção desta pesquisa levantar todos os problemas que a 

Igreja enfrenta. Acima, foram citados apenas alguns – talvez os mais visíveis e evidentes. Não 

obstante, ao colocar no centro do anúncio da Igreja a Boa-notícia da misericórdia, celebrá-la e 

praticá-la; ao expressar que a misericórdia, ou melhor, o princípio-misericórdia é aquele que 

mobiliza todas as forças vivas das discípulas e discípulos de Jesus para re-agir diante do 

sofrimento alheio para eliminá-lo; e ao apresentar a misericórdia como principal atributo de 

 
30 CASALDÁLIGA, 2005. 
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Deus e, portanto, “nota” própria da verdadeira Igreja, este trabalho que defende a tese que a 

Igreja é Sacramento da misericórdia propõe, modestamente, um itinerário eclesiológico. 

Tornou-se muito mais conhecida a expressão “Igreja em saída” de Francisco que Igreja, 

Sacramento da misericórdia. Contudo, há muito mais coincidência entre as duas formulações 

que divergências: ser uma “Igreja em saída” exige des-centramento, ser Igreja, Sacramento da 

misericórdia, também; a Igreja sai para “periferias humanas” (EG 46), a Igreja, Sacramento da 

misericórdia, é realidade nessas periferias; a “Igreja em saída” proclama a alegria do Evangelho 

a todas e a todos, a Igreja, Sacramento da misericórdia, exulta, como Maria, em Deus, seu 

Salvador, por ter olhado para sua pequenez e humilhação (Lc 1,47-48). 
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