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RESUMO 

Baseada na teologia de François-Xavier Durrwell, a pesquisa visa o estudo da Ressurreição de 
Jesus como solidariedade com a humanidade. O intuito da pesquisa é favorecer o crescimento 
e a vivência na fé de todos aqueles que estão abertos em acolher e viver o amor solidário do 
Filho de Deus. O estudo ajuda a refletir a realidade da Ressurreição de Jesus, na ótica da 
solidariedade, como convite a se  viver o “estilo de vida de Jesus”. Na encarnação de Jesus, 
Deus já mostrou o evento histórico de solidariedade com a humanidade (Jo 1,14).  A 
afirmação “Deus o ressuscitou dos mortos”, que se encontra em Atos 3,15; 4,10 provoca os 
Apóstolos e as Comunidades Cristãs futuras a tomar consciência de que a Ressurreição 
aconteceu verdadeiramente em Jesus. É da relevância da Ressurreição de Jesus que brota, na 
vida de quem crê, o desejo de adentrar no tema da solidariedade de Deus para com a 
humanidade, diante da certeza que a Ressurreição de Jesus é a resposta definitiva do amor de 
Deus à humanidade. 

 

Palavras-chaves: Ressurreição, Solidariedade, Deus, Jesus, Espirito Santo, Humanidade, 
François-Xavier Durrwell. 

 
"La recherche est fondée sur la théologie de François-Xavier Durwell, et l'objectif a été l'étude 
de la Résurrection de Jésus comme expression de solidarité avec toute l'humanité. Le but du 
travail est favoriser la croissance de la foi et nourrir celle-ci en tous que ce sont ouverts a 
accueillir et vivre l'amour solidaire du Fils de Dieu. Cette étude aide a réfléchir la réalité de la 
Résurrection de Jésus, dans la perspective de la solidarité, comme invitation a vivre "le style 
de vie de Jésus". À l'incarnation de Jésus, Dieu a déjà montré l'événement historique de la 
solidarité avec l'humanité (Jn 1,14). L'affirmation "Dieu l'a ressuscité des morts" (Ac 3,15; 
4,10) provoque les apôtres et communautés chrétiennes futures a prendre conscience que la 
Résurrection est vraiment arrivée a Jésus. L'importance de la Résurrection  pousse, dans la vie 
de la personne que croît, le désir de s'introduire dans la thématique de la solidarité de Dieu 
avec l'humanité, devant la certitude que la Résurrection est la réponse définitive de l'amour de 
Dieu à l'humanité. 

Mots Clés: Résurrection, Solidarité, Dieu, Jésus, Esprit Saint, Humanité, François-Xavier 
Durrwell. 
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INTRODUÇÃO 

       

Refletir sobre a Ressurreição de Jesus como solidariedade de Deus para com a 

humanidade é um grande desafio, pois exige um mergulho profundo na fé cristã, 

principalmente nos dias de hoje, nos quais a sociedade está sendo esmagada pela cultura do 

provisório, do imediato. Não é fácil acreditar que todos os dias a Ressurreição está 

acontecendo, que é um acontecimento sempre atual e novo. 

 Nesta pesquisa, trilharemos o caminho escriturístico, visitando as primeiras 

Comunidades Cristãs, a Igreja nascente, as Testemunhas do Ressuscitado; daremos também 

um passo na atualidade para nos encontrarmos com quem hoje, testemunha a solidariedade de 

Deus para com a humanidade, identificando, nesse percurso, as marcas do Ressuscitado, 

experimentadas no amor de Deus, buscando a compreensão de como esse amor é dispensado 

em favor da humanidade. 

Abordaremos um tema importantíssimo para a fé cristã: a Ressurreição de Jesus, 

como solidariedade para com a humanidade. A motivação para empreendermos esta pesquisa 

nasceu a partir do olhar para as muitas realidades que o ser humano encontra na sua vida: 

momentos de dores, de alegrias, de caídas, de reerguimentos, de superações e de mortes. 

Diante dessas realidades nos perguntamos a respeito de como a ressurreição de Jesus é sinal, 

ainda hoje, da solidariedade de Deus para com a humanidade e sobre como é possível 

perceber e fazer experiência da ressurreição hoje. Para realizar a pesquisa, recorreremos às 

contribuições do teólogo redentorista francês François-Xavier Durrwell. 

O teólogo francês nasceu em Soultz (Alsacia-França), no ano de 1912. No dia 08 

de setembro de 1931 fez a profissão religiosa na Congregação Redentorista. Em 1936 foi 

ordenado presbítero. No ano seguinte, foi enviado a Roma para dar continuidade aos estudos, 

onde concluiu o mestrado em teologia na Universidade Gregoriana em 1940. 

Desde o tempo em que estava estudando, Durrwell buscava compreender o 

significado que a Ressurreição de Jesus tinha para a salvação da humanidade. Essa busca fez 

com que, em 1950, depois de muitos estudos, ele escrevesse seu primeiro livro: A 

ressurreição de Jesus, mistério de salvação. Certamente, esse livro é uma síntese 
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importantíssima do sentido da Ressurreição e do que ela significou primeiro para Jesus e 

depois para a humanidade. 

Esse primeiro livro de Durrwell teve uma aceitação e um interesse 

impressionantes, chegando a onze edições, sendo traduzido para várias línguas: alemão, 

inglês, espanhol, italiano, português, japonês. A tradução brasileira da obra é de 1969. O livro 

causou grande impacto no cenário teológico e seu autor recebeu vários elogios.  Destacamos o 

que o teólogo brasileiro Leonardo Boff escreveu: 

Sua novidade reside em colocar o mistério da ressurreição no centro da fé 
cristã, como fizera Paulo. Magistralmente, o autor, depois de estabelecer o 
fundamento exegético, relaciona o mistério da ressurreição com os outros 
mistérios da vida de Jesus, com o Espírito Santo, com a Igreja, com a 
escatologia, os sacramentos e as tarefas pastorais da Igreja. O autor consegue 
uma síntese rara entre a exegese, a teologia e a espiritualidade1.  

 

Merece destaque, também, o que o teólogo jesuíta Manuel Hurtado escreveu em 

2008, referindo-se ao primeiro livro de Durrwell, dizendo ser “um grande clássico da teologia 

contemporânea”2. Nesse sentido, essa obra de Durrwell será a principal obra que utilizaremos 

para a pesquisa. Nosso autor focaliza e aprofunda, nos seus estudos, também outros temas, 

tais como: a Eucaristia, a Trindade, a Escatologia, a Mariologia, Pneumatologia, centralizando 

sempre o Mistério Pascal de Cristo.  

No método teológico do autor destaca-se uma fundamentação bíblica, uma 

teologia trinitária, dogmática e espiritual.  Com as luzes da fé e da razão, Durrwell constrói 

sua teologia ancorada na fé já conhecida, mas indo além, com seu estilo próprio que pode ser 

denominado de “respeitoso e ousado”.  Para tratar do tema da solidariedade, é bom esclarecer 

que Durrwell não escreveu nenhum livro diretamente dedicado à solidariedade, mas em suas 

obras é possível percebê-la na trama da vida do Filho que é enviado pelo Pai, no Espírito 

Santo. Trata-se de uma solidariedade trinitária.  

                                                             

1DURRWELL, F.-X. A ressurreição de Jesus, mistério da salvação. São Paulo: Herder, 1969, 409 p. Recensão de: 
BOFF, L. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, n. 30, p. 758, 1970. 
2HURTADO, M. “Novas cristologias: ontem e hoje. Algumas tarefas da cristologia contemporânea”. In: 
Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, Ano 40, n. 112, p. 318, set-dez, 2008. 
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A dissertação é composta por três capítulos, cuja finalidade será responder à 

pergunta: Como a Ressurreição de Jesus é solidariedade com a humanidade, ainda hoje?  No 

primeiro capítulo é tratado o processo de solidariedade de Deus para com a humanidade, 

desde o Antigo Testamento, até o envio do Filho ao mundo. Essa reflexão evidenciará como 

Durrwell expressa, em sua teologia, a intervenção amorosa do Pai. Teremos o desafio de 

evidenciar as passagens bíblicas que mostram como o Deus que salva o povo da escravidão, 

da fome, da morte, da opressão, o Deus que se coloca ao lado do servo sofredor, é o mesmo 

Deus que envia seu Primogênito, seu Filho Amado à humanidade. 

Acompanharemos a reflexão que Durrwell realiza no estudo de alguns Salmos e 

do livro do Profeta Isaías. O servo sofredor encontra abrigo no coração de Deus que não mede 

esforços para libertá-lo. Já nestes sinais de libertação é possível ver, como em germe, a 

Ressurreição acontecendo. 

No segundo capítulo do nosso trabalho continuaremos no processo da percepção 

do acontecimento da Ressurreição como solidariedade para com a humanidade. Trataremos 

também da morte de Jesus como evento solidário, percorrendo o caminho escriturístico 

escolhido por Durrwell nas teologias de João e de Paulo, nas quais identificaremos como a 

morte e a Ressurreição do Filho de Deus fazem parte de um único processo de libertação e de 

solidariedade da Trindade com a humanidade. 

Nosso autor defenderá sua convicção de que a morte do Filho de Deus foi por 

amor à humanidade, e que não foi separação do amor de Deus e sim momento de intensa 

comunhão. Ele diz que é a morte-comunhão, contrária à teologia jurídica, ou satisfação 

vicária, tema desenvolvido e defendido por grandes teólogos. Nosso teólogo fala da morte do 

Filho como presença da Trindade, que derrama seu amor para a humanidade. 

Perceberemos como Durrwell descreve a morte de Jesus como morte filial, 

momento da volta do Filho ao Pai, no Espírito Santo. Ele vê que na morte do Filho, toda a 

humanidade está contemplada em seu morrer por amor. Não é fácil compreender essa 

linguagem como diz Paulo: “com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se 

perdem, mas para aqueles que se salvam, é poder de Deus” (1Cor 1,18). Na morte de Jesus se 

vê o poder de Deus. 



8 

 

O terceiro capítulo culminará descrevendo como a solidariedade de Deus para 

com a humanidade se dá de forma intensa na Ressurreição. Nosso teólogo defenderá a 

Ressurreição do Filho como Evento Trinitário da plenitude da filiação. Com nosso autor, 

entraremos na vida das Comunidades primitivas para perceber como a Ressurreição de Cristo 

está presente, na vida dos Apóstolos e das Testemunhas da Ressurreição. Para aos poucos,  

irmos identificando as características do Ressuscitado. 

Como Maria Madalena e os Apóstolos, iremos ao encontro dos nossos irmãos 

para anunciar que o Amado Senhor está Vivo. O encontro com o Ressuscitado fará as pessoas 

mudarem a direção do seu caminho, como aconteceu com os discípulos de Emaús e indicará a 

necessidade de voltar para o lugar da luta, para onde a vida precisa ser defendida.  

Olharemos para a Ressurreição como Obra do Pai, que gera o Filho para sempre, 

no Espírito Santo. Daremos destaque à presença do Espírito que é força de Ressurreição. O 

Santo Pneuma é quem atualiza as ressurreições hoje, na Igreja, nos Sacramentos, na vida do 

povo. Daremos especial atenção ao Sacramento da Eucaristia, que, como diz Durrwell: “é o 

banquete pascal, a comunhão com o Filho em seu ápice de amor, da fé e da esperança”3.  

Por fim, apontaremos os traços da Ressurreição acontecendo hoje, todos os dias 

na vida do povo como bem explica Paulo: “E se o Espírito Daquele que ressuscitou Jesus 

dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará 

vida também a vossos corpos mortais, mediante seu Espírito que habita em vós” (Rm 8,11). 

Temos a certeza de que, em Cristo, toda a humanidade ressuscitará. Quem nos dá essa 

garantia da ressurreição é o próprio Jesus, quando diz: “Eu sou a ressurreição e a vida, quem 

crê em mim, ainda que morra viverá” (Jo 11,25). E nós cremos na Ressurreição de Jesus e na 

ressurreição da humanidade. 

 

 

 

                                                             

3 DURRWELL, F.-X. A morte do Filho: mistério de Jesus e do homem. São Paulo: Loyola, 2009, p. 109. 
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Capítulo I 

Sinais de libertação e de solidariedade de Deus para com a 
humanidade: do Antigo Testamento à encarnação do Filho 

 
 

 

Introdução 
 

“E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam”. (Jo 1,5). 

 

A encarnação do Filho de Deus é solidariedade para com a humanidade, processo 

que culmina na Ressurreição. Esse capítulo quer responder à pergunta: o que a Encarnação e a 

Ressurreição de Jesus, solidariedade de Deus para com a humanidade, têm a dizer para o 

cristão hoje? Refletir sobre o tema da Encarnação e Ressurreição de Jesus, como 

solidariedade para com a humanidade, não é uma tarefa fácil. Vivemos numa sociedade em 

que a ótica mais utilizada é a do individualismo, do olhar para dentro do seu próprio mundo, 

do isolamento; e dificilmente a solidariedade está no centro das ações e interesses das 

pessoas. 

Antes de nos adentrarmos no pensamento e nas reflexões de Durrwell sobre 

solidariedade faz-se necessário compreender o significado do termo Solidariedade, a fim de 

demonstrarmos a relevância de seu significado para o nosso estudo. Juridicamente, no Direito 

Romano, o termo solidariedade era entendido como obrigação moral da pessoa com o 

coletivo. Nas nossas reflexões iremos usar também a solidariedade no sentido filosófico, 

antropológico, social e teológico.  

Por solidariedade filosófico-antropológica entendemos que: “a pessoa humana é 

constituída por centro independente e livre, mas que é relação, comunhão, diálogo. O homem 

se encontra em relação com o mundo, com Deus e com o próximo”4. Na relação entre o eu e o 

                                                             

4 MACCISE, C. “Solidariedade”. In: STESANO, D. F.; TULLO, G. (orgs). Dicionário de espiritualidade. São Paulo: 
Paulus, 1993, p. 1110.  
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tu, surge o ‘nós’ que se torna compromisso e incentiva a necessidade de construirmos relações 

humanas significativas, que fazem acontecer a Ressurreição e uma vida nova, favorecendo a 

descoberta da presença real de Cristo vivo entre nós.  

Na perspectiva da solidariedade sociológica, “a pessoa aceita implícita ou 

explicitamente, que o desenvolvimento individual esteja condicionado pela colaboração com 

os outros e que, por sua vez, ao dispor livremente de si mesmo, e de suas qualidades e 

recursos, dos bens, deve fazê o indivíduo, -lo cooperando para que os outros vivam e 

desenvolvam seu ser de pessoas criando comunidade”5. Esse tipo de solidariedade abre 

espaço para a construção de uma sociedade na qual todos são favorecidos por direitos e todos 

assumem, com responsabilidade, seus deveres.  

A solidariedade teológica refere-se ao Tu Eterno que é Deus, que criou o ser 

humano para a relação. “A solidariedade é orientada para o definitivo. É Dom que Deus nos 

comunicou, mas que vai sendo vivido de maneira imperfeita até o momento de sua 

consumação no fim da história”6. A solidariedade cristã está alicerçada no Projeto Salvífico 

do amor de Deus para com a humanidade, processo que atinge sua maior realização no envio 

do Filho, que se solidariza com a humanidade no seu viver como humano, na morte e na 

ressurreição.  O Filho foi processualmente compreendendo o que significa encarnar-se, por 

meio de uma ação continuada e comprometida com a vida de todos. Deus vem ao encontro da 

humanidade na relação amorosa gratuita, sem exigir dela merecimentos. 

É com a Ressurreição que Deus confirma o Sim do seu Filho Amado. Ele está 

vivo no meio do povo. “O amor ao irmão se apresenta na Bíblia como o caminho para a 

experiência de Deus e como a expressão de sua autenticidade” 7.  

Durrwell nos apresenta suas reflexões baseando-se, sobretudo, na solidariedade 

que definimos como teológica. Ele apresenta um Deus que ama, que abre as portas da 

eternidade para a criatura humana. É o gesto da abertura amorosa de Deus que convida 

também o ser humano a concretizar o mesmo gesto: sair de si e se tornar presença do mesmo 

Deus no mundo. Foi o que aconteceu no entrelaçar de Deus com a humanidade, na pessoa de 
                                                             

5 Ibid., p. 1110. 
6 Ibid., p. 1111. 
7 Ibid., p. 1112. 
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seu Filho. Para nosso autor a solidariedade de Deus com a humanidade é presença Trinitária. 

São as Três Pessoas da Trindade que, em seu amor, optam por estar lado a lado com a 

humanidade, como companheiras de caminhada. Quando a Trindade solidária age, cria 

estruturas de mais justiça, liberta o povo da opressão e liberta o Filho e toda a humanidade da 

morte. A Ressurreição é a resposta solidária de Deus para com a humanidade, a vida venceu a 

morte, pois a morte não tem a última palavra. A última palavra é dada por Deus em seu amor 

solidário. 

 Esse estudo quer motivar as práticas cristãs hoje, para que os cristãos possam 

voltar ao essencial da vida na fé, que é o seguimento de Cristo que, ao se fazer carne, assumiu 

viver solidariamente a cotidianidade do ser humano. É um desafio assumir a vida solidária 

para com todos, como fez Jesus, mas deve ser marca da vivência da fé cristã, testemunhada 

pelos que a abraçam. 

François Durrwell trabalha o tema da Ressurreição adotando um método diferente 

daquele mais utilizado em seu tempo, o método histórico. Nosso autor faz a opção de utilizar 

em sua pesquisa o método teológico. Ele quer compreender os efeitos da Ressurreição 

primeiro na vida de Jesus, o que significou na vida Dele, depois o que significou para os 

apóstolos, para a comunidade dos primeiros cristãos, e como é sentida e vivida hoje. Sua 

opção não elimina as descobertas e as reflexões históricas, mas seu método será mais 

teológico - existencial.  

A encarnação se dá na história, com a história e pela história; é encarnação 

solidária e histórica. São João, bem no início do seu Evangelho, confirma essa certeza: “E o 

Verbo se fez carne, e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao 

Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade” (Jo 1,14). O Filho de Deus se fez carne e 

assumiu viver a solidariedade no cotidiano do ser humano. João fala de carne para definir o 

homem na sua condição de fraqueza e de destino mortal, e para evidenciar o contraste que 

existe entre o Logos, na sua condição divina, e a carne, na sua condição humana.  

Nesse capítulo faremos um caminho escriturístico, caminho feito por nosso autor. 

Analisaremos teologicamente alguns Salmos que, para Durrwell, retratam como Deus mantém 

seu amor para com a humanidade, solidarizando-se com o sofredor. A experiência de Deus 

que vamos fazer, refletindo os Salmos, é a experiência de um Deus que liberta o povo de 

todas as escravidões e mortes, proporcionando vida em abundância.  
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Nas reflexões do Antigo Testamento, propostas por nosso autor, nós nos 

aproximaremos do Servo do Senhor, de sua trajetória de glórias e de humilhações, de mortes e 

de libertações, que apresentam a vida de quem opta por ser fiel ao Projeto de Deus. O servo 

carregou inocentemente os pecados de todos e seu sofrimento não é despercebido por Deus 

Pai, que mantém sua aliança de amor com Ele. Deus salva o servo, amando-o. 

As reflexões no Novo Testamento nos levarão também a perceber o entrelaço 

existente entre Encarnação-Cruz-Ressurreição de Jesus como solidariedade com a 

humanidade. Com as reflexões dos Evangelhos Sinópticos, abriremos espaços para perceber 

que, em Jesus de Nazaré, o Reino é a chave que ajuda a compreender como a solidariedade é 

expressão do amor de Deus, na pessoa de seu Filho, para a humanidade. 

Refletindo o Evangelho de João, Durrwell afirma que “a carne de Cristo é a tenda 

sagrada erigida entre nós, na qual reside o Verbo, e nela contemplamos a glória, a glória 

luminosa da presença divina”8. A glória que contemplamos é a Ressurreição que abre o 

caminho ao ser humano para entrar definitivamente na eternidade de Deus. 

Concluiremos o primeiro capítulo, refletindo as cartas de São Paulo, que falam da 

Encarnação solidária de Cristo com o ser humano. Segundo Durrwell, fica claro que “no 

mistério pascal, Jesus tornou-se o que era e é: Filho de Deus. O mistério pascal é o ápice da 

filiação” 9. 

 

1. Antigo Testamento: Deus salva seu povo 

 

            “eles gritavam a ti e escapavam, confiavam em ti e nunca se envergonharam”. (Sl 22, 6). 

 

Para Durrwell, o Antigo Testamento possui várias passagens que apresentam 

sinais da fidelidade de Deus, que salva e liberta o povo sofrido e oprimido. Essas intervenções 

de Deus são, já em antecipação, sinais de Ressurreição. Nosso autor faz um estudo de textos 

                                                             

8 DURRWELL, Ressurreição, p. 20. 
9 Id., Cristo nossa páscoa, p.29. 
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bíblicos que mais apontam para o aprofundamento do mistério pascal e da Ressurreição. . 

Durrwell diz que “no Antigo Testamento Deus esboçou a salvação que iria cumprir em Israel 

no fim dos tempos. Ele se revelou como o Deus que salva da morte”10. O Deus libertador, que 

salva o povo da morte, que mantém a aliança com seu povo, não se cansa de demonstrar 

amor. É o que acontecerá na vida de Jesus: a intervenção de Deus que salva o Filho da morte, 

ressuscitando-o. 

Durrwell, em seu livro “A Ressurreição de Cristo, Mistério de Salvação”, faz a 

opção de começar as reflexões sobre a presença de Deus na vida do povo, pelo Antigo 

Testamento. Ele se baseia em alguns salmos que apresentam como Deus age nas situações de 

dor, angústia e escravidão do seu povo, libertando-o da morte. A mão poderosa de Deus não 

desampara, ao contrário, vem em socorro dos oprimidos, dos desprovidos, possibilitando vida 

e libertação. Nosso autor afirma que “vários salmos referem os sofrimentos semelhantes aos 

de Cristo e uma salvação da Providência semelhante à de sua ressurreição”11. 

Continuando as reflexões no Antigo Testamento, analisaremos os textos 

apresentados pelo autor: o texto de Is 52,13-53 que retrata momentos de morte e ressurreição 

na vida do Servo do Senhor e a confiança em Deus que garante a espera em algo novo e bom, 

porque, quando Deus se envolve na vida do seu povo, sua palavra já é certeza da realização do 

seu amor. É palavra performativa. 

O povo faz a experiência da ação histórica e salvífica de Deus. Deus elege o povo 

de Israel e o converte em seu povo amado. É uma atuação divina, marcada pela Aliança de 

amor, que Deus mantém mesmo quando o povo o decepciona. O amor de Deus não depende 

da fidelidade do povo.  

O Deus que chama Israel para a aliança é o mesmo Deus que gera o Filho no 

Espírito Santo. Durrwell diz que o Deus que elegeu o povo estava em comunhão com o Filho 

e o Espírito Santo.  

 Deus-Pai não é outro diverso daquele do Antigo Testamento e o Espírito no 

qual Deus gera Jesus no mundo não é diferente daquele em quem Deus cria 

todas as coisas. Reconhecia-se desde então em Deus o Pai de Israel e o Pai da 

                                                             

10
 Id., Ressurreição, p.6. 

11 Como por exemplo, os Salmos: 16; 22; 30; 31; 35; 40; 49; 55; 69;102; 109; 118. Cf. ibid., p.5. 
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criação; mas daqui para frente sabe-se que a fonte de seu agir sobre o mundo e 

em Israel está na paternidade com relação a Cristo. Soube-se sempre que o 

Espírito é a operação do poder divino, mas se ignorava que toda atividade de 

Deus no Espírito tem sua origem na geração do Filho12. 

 

Salmo 22,5, “nossos pais confiaram em ti; confiava e tu os salvavas”. É o grito de 

confiança do povo em Deus, que nunca o decepcionou. Nosso autor diz que é a presença de 

Deus agindo na vida do servo, denotando o sentido de ressuscitar um morto. “O herói deste 

canto é um homem de importância tão excepcional que sua sorte interessa aos povos até as 

extremidades do orbe e sua libertação traz consigo a conversão das nações: é a esperança dos 

tempos messiânicos”13. 

O salmo não retrata de forma explicita a questão de morte e ressurreição, mas se 

refere aos sofrimentos e às libertações que têm alcance universal; a libertação alcançada pelo 

justo, não é devida aos seus feitos maravilhosos, à sua bondade, ou aos seus méritos como 

sofredor, mas é devida à escuta amorosa de Deus, e à acolhida do seu amor gratuito. É a 

benevolência de Deus que acorda a uns para o louvor, e convoca a todos para a plena 

felicidade. Deus não decepciona.  

Salmo 30, 1-4: “eu te exalto, Senhor, pois me livraste, não deixaste meus 

inimigos rirem de mim. Senhor meu Deus, gritei a ti e me curaste. Senhor, tiraste minha vida 

do Xeol, tu me reavivaste dentre os que descem à cova”. “São os sofrimentos e a salvação do 

cantor mesmo, do justo em geral, ou do povo de Deus, objetos de seu tema. Cercado pelos 

inimigos, o fiel de Javé desce de sofrimento em sofrimento até as portas do xeol. Mas, a 

oração e a justiça de sua causa apelam para a intervenção divina e Deus o reconduz das 

profundezas da provação”14. Nesse salmo acontece o duplo movimento de morte e 

ressurreição. O pedido de socorro de quem estava em dificuldade é ouvido por Deus, que 

encontra sempre uma forma surpreendente para demonstrar seu amor.  

Durrwell vê no sofrimento do justo, o sinal da presença de Cristo: “o justo 

sofredor, salvo por Javé, é imagem de Cristo, traz em si as feições desse e sua voz tem 

                                                             

12 Id., L’Esprit Saint de Dieu, p 152. 
13 Id., Ressurreição, p.7. 
14 Ibid., p.5. 



15 

 

ressonâncias messiânicas”15
. O Deus a quem se dirige o salmista está presente em sua vida, 

dando-lhe novas esperanças. O justo sofredor exalta e agradece a Deus por tê-lo tirado do 

xeol, lugar onde Deus está ausente. O justo podia suportar tudo, mas não suportaria estar 

longe de Deus. 

Salmo 40,18: “Quanto a mim, sou pobre e indigente, mas o Senhor cuida de mim. 

Tu és meu auxílio e salvação; Deus meu, não demores!”. O salmista manifesta sua absoluta 

certeza que Deus o ama.  Inimigos estão de olho na queda do justo, mas ele espera no Senhor 

e isso é sinal de sua confiança no Deus que salva. “Esperei, esperei no Senhor: Ele se inclinou 

para mim, ouviu o meu grito” (v. 2).  

Esse é um salmo de ação de graças pela libertação obtida, Deus usou de 

misericórdia para com o sofredor. Na primeira parte do salmo se encontra a apresentação das 

necessidades do orante. Em seguida, a confiança em Deus que vem curar e salvar e na 

conclusão tem a doxologia que expressa a certeza da bênção enviada por Deus: “exultarão e 

se alegrarão em ti todos os que te procuram; os que amam tua salvação repetirão sempre: 

“Deus é grande!”(v. 17). O pobre, o maltratado, o injustiçado e humilhado são motivo de 

preocupação e atenção de Deus. 

O Salmo 118,1: “Celebrai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor é para 

sempre”. Esse salmo “anuncia que no dia estabelecido pelo Senhor, o povo, recentemente 

desprezado e rejeitado, torna-se a pedra angular da casa das nações, construída por Deus”16. O 

desprezo que assolava a vida do povo será motivo de vitória, pois, o Senhor mostrará seu 

braço forte, fazendo com que todos aqueles que se refugiam Nele, recebam a força de sua 

destra. 

Nosso autor escolhe alguns textos do Antigo Testamento que nos ajudam a 

entender, com mais clareza, a solidariedade de Deus para com a humanidade. O Deus 

explicitado por Durrwell a partir dos Salmos e de Isaías, é um Deus-solidário-libertador, um 

Deus próximo, que age e liberta.  

A partir do texto de Isaías 52, nosso autor,  coloca no centro de seus interesses o 

sofrimento do servo e sua vitória por ter confiado no Deus da vida.  A fidelidade e a 

                                                             

15 Ibid., p.6. 
16 Ibid., p.7. 
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solidariedade do Servo de Deus expressam a firme decisão de confirmar a Aliança amorosa e 

perene de Deus para com seu povo. A solidariedade de Deus para com o sofredor é 

confirmada e fortalecida com as escolhas que o Filho fará em sua vida, pois, ele orientará sua 

missão para com os que sofrem, os desfavorecidos, os pobres e os excluídos. 

 Isaías 52,15: “assim, agora nações numerosas ficarão estupefactas a seu respeito, 

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

tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido”. Esse texto ocupa um lugar especial 

na teologia de Durrwell. Ele renomeia o quarto Cântico do Servo do Senhor (Is 52,13-53,12) 

como: “a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Isaías”17. 

“Eis que o meu servo terá êxito, ele será enaltecido, elevado, exaltado 

grandemente” (Is 52,13). Esse texto contém uma teologia profética da redenção. O Cântico 

compreende dois movimentos bem conhecidos: descida e exaltação: “a descida tende para 

uma verdadeira morte e a exaltação parece ser uma verdadeira ressurreição”18. “Por isso eu 

lhe darei a sua parte nas multidões vou partilhar com ele as multidões” (Is 53,12). 

O Servo guarda silêncio e vive a dor como entrega plena; seus gestos comunicam 

(cf. Is 53,3.7).  Deus, porém, elege o Servo e não o abandona (cf. Is 52,13).  O que Deus faz 

com o Servo, é o que já havia feito com o seu povo (cf. Ex 3,7ss), faz Aliança (cf. Is 53,10). 

Deus está com o Servo, Ele é o Deus solidário, vê a humilhação do Servo e põe-se no lugar 

dele.  

Nas atitudes do servo, é possível, como diz Durrwell, ver Jesus que entrega a sua 

vida e vence a morte. Eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele 

carregava (cf. Is 53,4a). O castigo que havia de trazer-nos a paz, caiu sobre ele, sim, por suas 

feridas fomos curados (cf. Is 53,5b). Na verdade levou sobre si o pecado de muitos e pelos 

criminosos fez intercessão (cf. Is 53,12c), por isso terá êxito e será grande (cf. Is 52,13), 

alcançará a vitória (cf. Is 53,10b-11).  

Os sofrimentos do Servo sofredor, que Isaias relata, mostram que o pecado da 

humanidade estava sendo colocado sobre uma pessoa inocente. No capítulo 52, versículo 14 

ele descreve quem está sofrendo como uma pessoa que tinha perdido a aparência humana, que 

                                                             

17Ibid., p.9. 
18Ibid., p.9. 
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ao vê-la provoca horror. Mas o que Deus quer para a humanidade é ver seu rosto resplandecer 

de felicidade.   

O Servo é o sofredor, maltratado como se fosse um tolo, embora, ele seja a 

sabedoria por excelência, o porta-voz da Palavra de Deus. O desprezo contra ele é humilhante 

e agressivo. A trama da vida do Servo tem seu cume no contraste “humilhação-glorificação”.  

É um homem desfigurado e desprezado, porque seu tormento e sua situação são 

vistos como sinal de juízo por parte de Deus. Mas, na realidade, são os espectadores que 

devem confessar seu pecado sobre Ele. O castigo deveria ser nosso, a dor se tornou sua. Sua 

doação é total e dócil como a do cordeiro do sacrifício. Esperam-no a morte e o sepultamento. 

Mas ele não cometeu violência e não teve engano em suas palavras. 

A morte não é o desfecho definitivo da vida do servo. Aliás, a morte faz brotar o 

mistério de fecundidade e, agora, o justo contempla a luz e se sacia em Deus, que o declara 

Servo inocente. Seu sofrimento de expiação libertou os homens.  Esta trama de humilhação e 

de exaltação teve, pelos cristãos, um nome bem preciso: O Cristo em sua paixão, morte e 

glorificação. 

Essa passagem profética sintetiza a história do amor de Deus para com a 

humanidade; Deus não desiste de suas promessas, é solidário com o seu povo. “O triunfo 

pessoal do Servo levará consigo o triunfo da causa de Deus”19. O servo sofredor é o povo 

oprimido, desprezado, maltratado e escravizado pelas mãos do rei Nabucodonosor. No seu 

reinado triunfava a injustiça e quem estava ao lado do rei colaborava com o sistema de morte.  

O Servo sabe que é herdeiro de uma missão singular, por Deus a ele atribuída. Ele 

é imagem do povo que não se sente abandonado por Deus, mesmo no sofrimento. O Servo 

está firme em Deus, que torna fecundo seus sofrimentos, converte suas dores em graças e nele 

a justiça reinará. 

O Servo carregou os sofrimentos de muitos e a intercessão dele foi motivo de 

salvação para todos. Carregou, conscientemente, as culpas que não tinha. Manteve-se vivo, no 

amor e na obediência à causa de Deus, assim como fez Jesus. 

                                                             

19 Ibid., p.10. 
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A morte não é castigo de Deus para o servo. Ele morre e sua vida terá 

continuidade através de seus descendentes. Numa sociedade na qual só os ganhadores tinham 

vez e voz, não era fácil entender a lógica do servo de Deus, compreender a força que Ele fazia 

despertar entre os fracos e maltratados. E não é fácil também compreender como, no 

sofrimento do Servo, existe a íntima relação com Deus que não o abandona. Deus está do lado 

do sofredor, conhece seu rosto, seus gritos, sua história, suas escolhas e não foge deste rosto 

humano sofrido. Ama-o infinitamente. 

É uma nova maneira de pensar o sofrimento. Como pode um servo considerado 

impuro e desprezado, ser carregado de triunfo? “A obra do servo não acaba no sofrimento” 20. 

A morte não é mais forte que a vida. É uma lógica cristã difícil de entender, mas, em Jesus, 

podemos fazer a experiência do que significa dizer que a morte não é mais forte que a vida.       

Durrwell deixa claro, a partir do estudo de alguns salmos, e do texto de Isaías 53, 

que a salvação acontecida, de maneira definitiva, na Ressurreição do Filho de Deus, já estava 

presente no Antigo Testamento. Nosso autor não se atém a outros textos do Antigo 

Testamento. Através dos salmos e do texto de Isaías ele deixa claro que o Deus que é presente 

no Antigo Testamento é o mesmo Deus que Ressuscitou Jesus. 

Ao escolher o texto de Isaías 52, no qual é apresentado o sofrimento do Servo 

sofredor, Durrwell esclarece a íntima relação que existe entre o servo de Isaías e o Servo de 

Deus, Jesus. No sofrimento do servo é possível ver, em germe, o sofrimento do Filho, que se 

entrega ao Pai sem medidas. Deus é quem vem em socorro tanto do servo sofredor do texto do 

profeta Isaías, como do Servo Jesus de Nazaré. 

 Aprofundando sempre mais a teologia de Durrwell, é possível detectar em seus 

escritos, que Ele tinha consciência da existência de outros textos fundamentais, além de Is 52, 

referentes à libertação do povo de Deus, como o texto do Êxodo 3,12-15, que relata a 

intervenção amorosa de Deus a fim de libertar o povo escravo no Egito. Os textos do Antigo 

Testamento, escolhidos pelo autor, expressam suficientemente seu pensamento teológico, que 

se refere à solidariedade de Deus para com a humanidade. Isso não significa desvalorizar 

outros textos bíblicos. Pode-se pensar que a escolha dos textos, feita por Durrwell, ajudou a 

focalizar melhor seu objetivo de pesquisa na reflexão teológica, evitando dispersões.   

                                                             

20Ibid., p.9. 
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2. Como os Sinópticos apresentam a encarnação 

 

“Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o Astro das alturas, para 
iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da 

paz”. (Lc 1,78-79). 

         

Nas palavras de Zacarias é anunciada a missão de João, que deverá ser 

mensageiro da misericórdia de Deus, que está para se revelar. Jesus é esse sol nascente que 

vem visitar e fazer morada no meio do povo.  

Nos Sinópticos é revelado o envolvimento concreto de solidariedade de Jesus com 

todas as pessoas. Tudo começa com a encarnação do Filho, que é o sim absoluto e 

incondicional, dado por Jesus, para a realização do Projeto que o Pai tinha para a humanidade.  

Ao se fazer humano, Jesus começa a peregrinação com os homens, sente fome, sede, 

experimenta a afetividade amando as pessoas (cf. Mc 10,13-16); sente a dor da viúva que 

sofre por causa da morte do filho (cf. Lc 7,13); fica compadecido do povo faminto (cf. Mc 

6,34ss); coloca-se ao lado dos publicanos, dos pecadores, das mulheres, das prostitutas, ou 

seja, dos marginalizados e dos mais necessitados. 

Jesus viveu suas atitudes solidárias, assumindo as consequências desses gestos 

solidários, na forma de incompreensão, de dor, de afastamento, por parte das pessoas que não 

entendiam sua missão e se sentiam incomodadas.  Isso causou insatisfação nas autoridades. 

Mas o Filho continuou com firmeza, nas oportunidades que a vida lhe oferecia, aprendendo a 

ser solidário, voltando-se para as realidades humanas sofridas, dando novas respostas aos 

apelos dos oprimidos. 

A encarnação como solidariedade é dom e tarefa. É dom, pois Deus assume, junto 

com o Filho, no Espírito Santo, fazer-se um como os homens e com os homens. É tarefa, pois 

exige saída de si, entrega amorosa e fidelidade ao Projeto de Salvação do Pai, até as últimas 

consequências. 

A perspectiva solidária da encarnação é um desafio também para a reflexão 

cristológica, sendo que abre a porta para uma nova maneira de pensar e falar sobre Deus; é 

um convite a olhar e reagir, junto à sociedade, com mais radicalidade cristã. 
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Durrwell diz que Jesus, depois da sua confissão em Cesaréia, sobre a necessidade 

de sua morte, “se explica, quando declara ter vindo... para servir e dar sua vida como resgate 

por muitos”21 (cf. Mt 20,28; Mc 10,45). Cristo resgata a humanidade, ao se dar, cujas práticas 

de fé foram alicerçadas nas leis judaicas. 

 Cesaréia de Filipe representa uma virada na fé dos Apóstolos.  Na fé em Jesus 

Messias, pouco antes professada pela boca de Pedro, devia ser inserida a fé em Jesus Servo de 

Deus sofredor. Esse não era um conteúdo fácil para o entendimento dos Apóstolos, cujas 

práticas de fé foram alicerçadas nas leis judaicas. Agora, Jesus, percebendo que a fé 

messiânica dos Apóstolos está amadurecida, quer que ela não seja confundida com as 

expectativas do messianismo popular. 

Abre-se, assim, uma nova fase da atividade de Jesus, a do ensinamento claro e 

aberto do messianismo doloroso. Daquele momento em diante, Ele procurará orientar os 

discípulos rumo à triste meta, Jerusalém. O destino doloroso do Messias não é fruto de uma 

escolha espontânea do Salvador e, ao mesmo tempo, Ele não é forçado à essa decisão, é a 

aceitação de um plano por amor ao Pai. 

Ao se afirmar que Jesus veio para resgatar e dar a vida por todos, é explicitamente 

declarado o caráter soteriológico da morte de Jesus. Isso relembra a imagem do Servo do 

Senhor, cuja vida foi consagrada à morte por ter “carregado sobre si os pecados de muitos”. 

Diante dessas reflexões, a nós é possível constatar que “é raro que o anúncio da morte não 

contenha também o da ressurreição”,22 pois são dois acontecimentos realizados pelo mesmo 

amor. 

Jesus anuncia sua morte que terá uma sucessão de três momentos: “o Filho do 

Homem é rejeitado pelo povo e entregue aos gentios; é atormentado, humilhado, imolado; 

ressuscita no terceiro dia.”23. Essa é a dinâmica de Deus: não abandona, e concede vida plena.  

O acontecimento da Ressurreição não é um fato contado para dar um fim feliz a 

uma história, “aos olhos de Jesus, a Ressurreição faz parte de sua missão ao lado de sua 

morte”24 (cf. Mt 16,21). Morte e ressurreição são duas fases do mesmo plano de Deus. Nesse 

                                                             

21 Ibid., p.11. 
22 Ibid., p.12.  
23 Ibid., p.12. 
24 Ibid., p.12. 
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contexto de íntima relação entre vida, morte e ressurreição do Filho, nosso autor afirma que “a 

morte, a glorificação e o advento do Reino se entrelaçam”25.  

Durrwell dá continuidade à reflexão sobre a íntima relação existente entre morte e 

Ressurreição, dizendo que “a morte era uma primeira condição e a glória o fim”26. É um 

processo no qual o triunfo do Filho vai sendo confirmado pelo Pai, que o ressuscita. No Novo 

Testamento, Cristo crucificado e ressuscitado é evidenciado como centro de toda a mensagem 

cristã. 

A Ressurreição de Jesus vem sendo tecida no Evangelho de Lucas, como diz o 

biblista anglicano Nicolas Thomas Wright, refletindo e interpretando Lc 2,34-35: Simeão os 

abençoou e disse a Maria, sua mãe: “Este menino está posto para a queda e elevação (eis 

ptosin kai anastasin) de muitos em Israel, e como um sinal de contradição (e uma espada 

também atravessará teu coração), de modo que os pensamentos de muitos corações possam 

ser revelados (apokalyphthosin)”27. O autor, em sua reflexão explica que, nessa passagem, já é 

possível prever uma antecipação da Ressurreição. Esse texto contém a revelação do 

julgamento de Jesus. Lucas pretende ajudar seu leitor a entender que a Ressurreição não é um 

fato isolado, mas que faz parte da história de Jesus, desde a Encarnação.     

Em Lc 24,44, Jesus ressuscitado aparece aos Apóstolos e ratifica que a 

Ressurreição é a confirmação da promessa de Deus que se encontra em Moisés, nos profetas e 

nos Salmos. “Depois disse-lhes: “São estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava 

convosco: era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na Lei de Moisés, 

nos Profetas e nos Salmos” (Lc 24,44). 

É o Crucificado, Aquele que se vê no Ressuscitado. Não é um morto qualquer que 

ressuscitou dos mortos, não qualquer morte que se mostrou Ressurreição: mas esse morto na 

cruz entrou na vida, e essa sua morte, a morte do seu amor obediente, tornou-se a morte da 

morte. A Ressurreição de Jesus constitui, para os evangelistas, o ponto de partida da missão 

apostólica. 

Mais uma vez, estamos diante de escolhas que o autor fez para suas reflexões 

teológicas. Durrwell utiliza pouco os textos dos Evangelhos Sinópticos para falar da 

                                                             

25 Ibid., p.14. 
26 Ibid., p. 13.  
27 WRIGHT, N.T. A ressurreição do Filho, p. 605. 
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solidariedade de Deus com a humanidade. Ele conhece a importância destes textos, mas 

percebe que a centralidade dos sinópticos é mais histórica e voltada para o cumprimento do 

Reino. O teólogo francês segue sua intuição em falar de solidariedade, primeiramente como 

evento que se cumpre na vida de Jesus, depois como realização do Reino.  

 

3. Encarnação na teologia do Quarto Evangelho   

 

“Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que 

todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16).       

 

João, em seu Evangelho revela que Deus se fez carne, anunciando que Jesus é a 

Palavra de Deus que solidariamente se fez história na história da humanidade. A Encarnação 

não é disfarce ou engano, é Deus mesmo que vem fazer parte da vida das pessoas, para 

caminhar com o povo e assumir suas alegrias e suas dores.  Durrwell, nas suas reflexões sobre 

o Evangelho de João, afirma que “tudo neste Evangelho caminha para um clímax final: Cristo 

em sua Páscoa.”28. 

A Encarnação do Verbo constitui o mistério central da salvação: por ela a Vida-

Luz desce para este mundo inferior, mundo de trevas e de morte, em estado permanente de 

pecado29. Essa Luz que se fez carne é próxima, fez-se homem. “O Verbo se fez carne para que 

a Vida-Luz esteja totalmente próxima, num Cristo que os homens possam apalpar com as 

mãos (1Jo1,1)”30.  

A solidariedade do Filho encarnado é dinâmica e tem um destinatário principal: os 

pobres, representados por todos os pecadores, os deixados de lado pelo sistema opressor, os 

que não contam, os fracos. Ele vizibiliza a opção pelos pobres, ação que não é compreendida 

pelos líderes religiosos e, pelos políticos de sua época. Com esses gestos de solidariedade, 

Jesus inaugura uma nova maneira nas relações humanas.  

                                                             

28 DURRWELL, Ressurreição, p. 22. 
29 Ibid., p. 18. 
30 Ibid., p. 19.  
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“A Páscoa de Jesus é o mistério da Encarnação em sua realização total”31. Para 

São João, a encarnação se chama mistério da salvação. Durrwell vê na Encarnação, um 

mistério, que se realiza através da morte e glorificação de Cristo. “A morte e a glorificação 

encontram lugar tão central no Evangelho de João, que poderíamos chamá-lo de Evangelho 

do mistério pascal e também do Verbo encarnado”32. 

A encarnação solidária de Jesus é um processo que atinge o ponto alto na 

Ressurreição. Jesus não apenas vive com os pobres, como também os coloca como centro e 

destinatários de sua missão. Jesus se solidariza, senta à mesa com eles, acolhe-os, 

devolvendo-lhes a vida e a dignidade. Jesus faz da cruz da humanidade a sua cruz. Faz de 

todos aqueles que aceitam o Reino, filhos de Deus.  José Ignacio González Faus escreve:  

Esse a quem havia qualificado como “Filho” era alguém de condição divina, 
mas que, em sua condição humana, concretizou duas obras que só Deus podia 
realizar: reconciliar a humanidade e chegar a viver a mesma vida de Deus. 
Duas obras que têm lugar no sinal do tempo e da história concreta dos 
homens. O Filho aparece como começo e fim da evolução: poderíamos dizer 
que Deus põe em marcha a criação para que Sua Palavra se converta em Filho 
e para que todos sejam “filhos no Filho33.  

 

Conhecendo o rosto humano de Cristo, a comunidade tem acesso ao rosto de 

Deus. Em Cristo, Deus se autocomunica de forma gratuita e, nessa ação, toda a criação 

participa do mistério de Deus. A palavra Encarnação se refere a Deus e à humanidade, é 

palavra sobre Deus e palavra sobre a humanidade. Para Durrwell, a Encarnação se conclui na 

Ressurreição, que passa necessariamente pela Cruz. 

A Encarnação é a história de Deus com a humanidade e sua plenitude acontece na 

Ressurreição. A Encarnação aponta para a Ressurreição. O movimento quenótico da 

encarnação é expressão da solidariedade de Jesus com toda a humanidade; uma vida doada 

em favor do ser humano. Na encarnação Jesus não fez nada por si mesmo, o que Ele fez foi a 

assunção da humanidade. A solidariedade encarnada, que é Jesus, é Ressurreição.   

Em João, como afirma Durrwell, acontecem várias antecipações da vida gloriosa 

de Jesus. “As antecipações quanto ao tempo da glória são frequentes: 4,38; 13,31; 13,32; 

                                                             

31 Ibid., p.49. 
32 Ibid., p. 30. 
33GONZÁLEZ FAUS, J. I., El rostro humano de Dios, p. 86. 
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17,4; 11s. cf. 17,13; 17,18; cf. 20,21 em 17,22, Cristo já anunciou sua glória àqueles que 

creem na pregação apostólica; em 17,24, Ele se considera já assentado à direita de Deus”34. 

Na encarnação, o Filho, perfeita Imagem de Deus, assume ser homem, torna-se o 

primogênito entre muitos (cf. Rm 8,29), abrindo espaço de comunhão entre Deus e a 

humanidade. Na comunhão do Filho, homens e mulheres tornam-se filhos e filhas do Pai, e 

passam a ser herdeiros da vida trinitária, abrem-se as portas da eternidade para a humanidade.  

João, em seu Evangelho, em sintonia com os outros evangelistas, confirma a 

grandiosidade do acontecimento da encarnação do Filho de Deus e como esse fato influi em 

toda a humanidade. Deus, que se fez humano, é o Deus-Homem, o Deus-Solidário. No 

Espirito Santo divino (ruah), as criaturas são criadas (bará). No Espírito, elas existem e são 

renovadas (hadasch). Deus cria por meio e na força de seu Espírito, e em seu Filho. 

A encarnação de Jesus se realiza por obra do Espírito Santo (cf. Mt 1,20; Lc 1,35). 

O concebimento do Messias é fruto de uma intervenção do mesmo Espírito de Deus que 

estava na origem da criação (cf. Gn 1,2) e na criação do primeiro homem (cf. Gn 2,7) Tudo é 

feito da atuação do Espírito, como potência divina. A “Palavra que se fez carne” (Jo 1,14). O 

Logos de Deus se faz corpo humano. O Humano. É acentuada a presença ativa do Espírito 

Santo que age junto ao Pai na geração do Filho. 

O eterno Logos de Deus se faz Ressurreição. Deus faz a reconciliação do mundo 

em Cristo. O Pai enviou o próprio Filho ao mundo, colocando-o numa situação particular: o 

Filho de Deus é homem, concretamente e realmente, como nós; então ele também é carne. 

Mas há uma diferença: enquanto nossa humanidade pode nos levar ao pecado, e por isso 

somos carne do pecado, o Filho de Deus não cometeu nenhum pecado; todavia, unindo-se a 

nós, homens, contrai um relacionamento, uma afinidade ontológica com a carne do pecado.  

Na encarnação, a kénosis de Deus Filho se realiza por livre doação. O Filho se 

torna um Deus humano, experimentando a dor, a morte e o abandono, e assumindo todos os 

desafios e caminhos históricos de sua época.  Na encarnação estão presentes também as 

pessoas trinitárias. E o Espírito Santo aparece como sendo sinal de Deus. É uma íntima 

relação trinitária. A geração de Jesus se dá no Espírito Santo. Maria se encontra grávida “pelo 

Espírito Santo” (Mt 1,18). “O que nela foi gerado vem do Espírito Santo” (Mt 1,20). O 

                                                             

34 DURRWELL, Ressurreição, p. 29 (nota 35). 
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Espírito é como o seio divino que encontra em Maria uma correspondência humana. E o Pai 

vem confirmar tudo o que acontece no e com o Filho. 

Em João, como bem relata Durrwell,  

 

A hora da páscoa não cessa de ser anunciada, ao mesmo tempo que aflora 
através das palavras e dos milagres, a idéia de uma passagem, de um êxodo, 
de uma transformação. Assim é criada uma atenção, que todo o Evangelho 

mantém, até que seja “vinda a hora de passar [...]35. 

 

 Durrwell, em suas reflexões, explica que João, no seu Evangelho, utiliza muitas 

vezes a expressão da “hora”  e em cada “hora”, deixando transparecer aquela “hora 

principal”,  na qual o Filho de Deus será exaltado. É a hora da morte-ressurreição. 

 

Fazendo referência ainda ao tema da “hora”, em João, o teólogo francês escreve 

que: “o milagre de Caná, fora o primeiro anúncio da hora, desta hora majestosa inscrita no 

círculo da vida de Jesus, hora da passagem, do êxodo e que soará no fim”36. A expressão 

“hora” tem quase sempre um sentido qualitativo, indica um tempo bem determinado e 

importante na vida de Jesus.  

A hora de Jesus é aquela do seu retorno ao Pai, da sua morte, identificada por João 

com sua glorificação. A revelação da glória de Jesus nos sinais já manifesta Jesus como atual 

salvador e orienta à glorificação última na cruz, na qual se tornará o Salvador do mundo que 

atrairá todos a si. O começo dos sinais em Caná, configura-se como o norte para o evento 

pascal, que vai sendo preparado gradativamente. 

 

4. Encarnação e Missão do Filho nas Cartas Paulinas  

 

“Muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora, aos Pais pelos profetas; 

agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu 

herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos”.(Hb 1,1-2). 

                                                             

35Ibid., p. 25. 
36Ibid., p. 25. 
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Nas cartas Paulinas, a glorificação de Cristo se identifica, simplesmente, com a 

Ressurreição. No ano de 1940, Durrwell, antes de escrever o livro: “A Ressurreição de Cristo, 

Mistério de Salvação”, deixa-se interpelar por um texto da carta de Paulo aos Gálatas (4,1-7): 

Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada 
difere de escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data 
estabelecida pelo Pai. Assim também nós quando éramos menores 
estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo dos elementos do 
mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu 
Filho, nascido sob a Lei, para resgatar os que estavam sob a Lei, a fim de 
que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos 
nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai! De modo que 
já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a 
Deus. 

      

Ao refletir esse texto Durrwell escreve, numa manhã de fevereiro de 1940: 

Eu compreendi que a morte e a ressurreição significavam para o próprio 
Cristo o fim de uma vida segundo a carne e a entrada na vida do Espírito, 
que a redenção se realizou no Cristo, que ela foi para ele um drama pessoal. 
No catecismo, no seminário e na universidade me ensinaram que o Cristo 
obteve a salvação para nós, pagando por nós, merecendo por nós. Agora, eu 
via que tudo isto não era senão a imagem de uma verdade mais profunda. 
Como para todo homem, e para ele, sobretudo, a morte foi para o Cristo a 
realização de seu mistério pessoal. Não somente a salvação foi obtida por 
ele, ela foi realizada nele. A redenção nada mais é do que a páscoa do Cristo, 
o mistério pessoal, filial de Jesus, o mistério da encarnação, afirmando-se em 
plenitude através da morte: “Deus a realizou plenamente para nós, seus 
filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito nos salmos: tu és meu 
filho, eu hoje te gerei” (At 13, 33). Toda resposta a minha longa busca estava 
dada, em germe. Foi um belo momento de descoberta. Na sua páscoa, o 
próprio Cristo é o mistério da salvação: “ele se tornou para nós... redenção” 
(1Cor 1,30)37.  

 

Durrwell compreende que a Ressurreição significou para Cristo um evento 

pessoal; a ressurreição foi para Cristo a realização de seu mistério pessoal, realizada Nele, o 

                                                             

37 CARRARA, P. S. Elevatio Entis Ad Patrem. A oração de Jesus e do cristão à luz do mistério pascal na teologia 
de François Xavier Durrwell. Belo Horizonte: O Lutador, 2014.p.150. 
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Filho, em seu aspecto filial. Em sua Páscoa, tornou-se para nós, mistério de salvação. Nosso 

autor reconhece no texto de Gálatas 4,1-7, a passagem do herdeiro-menor para a plenitude da 

filiação, que acontece na Ressurreição. 

O Filho vai aprendendo a ser Filho encarnado, vai assumindo sua filiação, e vai 

crescendo em filiação. Já na encarnação, está presente a história de amor-solidariedade, que 

vai sendo entrelaçada entre Deus e a humanidade. Essa é uma percepção importante que 

Durrwell tem do acontecimento Cristo, em sua Ressurreição: o autor salienta que o primeiro a 

viver a Ressurreição é o próprio Filho. Esse fato tem influência e alcance trinitário.  

A partir da mesma Carta aos Gálatas, o autor compreende, ainda mais, como Jesus 

radicaliza a solidariedade com os homens, na encarnação. Jesus possibilita e mostra ao 

homem o caminho que deve percorrer para chegar a Deus: passar da vida segundo a carne, 

para a vida segundo o Espírito. É possível ao ser humano ressuscitar. Jesus, o humano 

verdadeiro, viveu por primeiro esse processo.  

A solidariedade do Filho com o pecador aparece até mesmo na lei (cf. Gl 3,10-3). 

Pesava sobre o Filho de Deus encarnado, a questão da carne. Durrwell afirma que desde o 

momento da encarnação, até sua plena realização na Ressurreição, Jesus revela a paternidade 

de Deus Nele, e por Ele nos irmãos.  Essa solidariedade é vivida, como experiência primeira, 

por Jesus. 

Para Durrwell, a plenitude da filiação se dá na Páscoa. O Filho, com a 

Ressurreição, faz o processo de viver todo o Projeto de Deus. Cada passo assumido pelo Filho 

confirma que Ele é Filho; a Ressurreição marca o sim total de Deus na vida do Filho.  O 

cristão, participando da vida, morte e Ressurreição do Filho, recebe a coroa da filiação: torna-

se filho no Filho. Em Jesus temos acesso ao Pai, e somos herdeiros do Reino. Continuando na 

reflexão das cartas paulinas, nosso autor focaliza seu pensamento sobre o fato de Jesus ter 

nascido sujeito à Lei (cf. Gl 4,4), mas que, mesmo assumindo todo o contexto dela, apresenta 

a lei fundamental à qual se submeteu: a obediência ao Pai. Quem obedece ao Pai consegue 

viver todos os outros valores e colocar o irmão no centro de suas opções. 
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Mais uma vez nosso autor afirma que Jesus se solidariza com a humanidade 

assumindo um povo: “Como se solidarizara com os pecadores ao aceitar a carne, Jesus 

também se solidarizou com um povo prevaricador, ao assumir a carne na nação judaica” 38. 

Em Gálatas 4,5-7 está escrito: 

para resgatar os que estavam sob a Lei, a fim de que 

recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus 

aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, 

Pai! Portanto, já não és mais escravo, mas filho; e, como filho, 

também és herdeiro: isto é obra de Deus.  

O texto focaliza que Jesus é o Filho de Deus e, a partir Dele e Nele, os fiéis fazem 

parte da filiação divina, que, para nosso teólogo, tem sua plenitude no evento da Ressurreição.  

Durrwell, como Paulo, quer evitar a conotação jurídica que pode aparecer na 

análise do termo adoção. O que nosso autor valoriza nesse texto de Paulo é a realidade da 

filiação, não por adoção, mas pela imersão na filiação de Cristo, fato concreto e real. Essa 

possibilidade da geração filial é dada pela Trindade: o Pai gera o Filho pela ação do Espírito 

Santo.    

Também os fiéis são gerados pelo Pai, que no Filho se tornam seus filhos, no 

Espírito. Essa geração de filhos é continuada  pela ação do Espírito Santo. Nosso teólogo 

afirma que a Ressurreição é a doação do Filho ao Pai, por amor, e a aceitação da oferta do 

Filho pelo Pai. É essa relação de confiança que possibilita a filiação dos homens e mulheres.  

Durrwell utiliza também o texto de 1Jo 3,1: “vede que manifestação de amor nos 

deu o Pai: sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos! Se o mundo não nos conhece, é 

porque não nos conhece, e porque não o conheceu”. Esse texto é um expressivo convite à 

alegria, por sermos de verdade filhos de Deus e confirma as afirmações de nosso autor sobre a 

filiação dos cristãos, que é real, não é adoção. Os fiéis são filhos por obra do Pai e 

confirmados na filiação do Filho. Nosso teólogo chega até a afirmar que “aquele que nasce 

assim é filho mais de Deus que de seus pais”39.  

                                                             

38 DURRWELL, Ressurreição, p. 60. 
39 Id., O Pai, p. 75. 
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O ser humano, ao nascer, traz em si a possibilidade de se tornar filho, e essa 

possibilidade é assumida quando a pessoa que crê aceita ser filho no Filho, ou seja, aceita a 

vida em Cristo. A teologia durrwelliana admite que essa possibilidade de ser filho acontece 

pela fé, antes mesmo do batismo. 

O ser humano nasce marcado por Cristo, antes mesmo de receber a marca 

definitiva que é o batismo. No sacramento do batismo o cristão torna-se filho no Filho, pela 

ação do Espírito Santo. O batizado, configurado a Cristo, é um novo homem, uma nova 

criatura marcada pelo amor do Pai.  

Durrwell entende que em Jesus vai se dando a progressiva consciência de ser 

Filho de Deus. Sendo Filho, Jesus era consciente de que tudo era obra do Pai, e que ele veio 

fazer a vontade Dele. A relação Filho e Pai dava-se na intimidade. Em João, Jesus afirma que 

tudo lhe vem do Pai (cf. Jo 16,27-29). Nesse texto se encontram vários momentos nos quais 

Jesus afirma que saiu do Pai, e que voltaria para Deus.       

A perícope de Jo 16,27-29 confirma o pensamento do autor sobre a realidade de 

Jesus, que crescia na filiação, e que sua missão era falar do Pai e apresenta-Lo à humanidade.  

A comunhão de Jesus com o Pai é tamanha que chega ao momento do abandono nas mãos 

Dele, na “hora” da morte. “Sua consciência filial é a de um homem terrestre que possui uma 

missão e que a realizará até que, na morte, entra na comunhão plena com o Pai” 40. Durrwell 

comenta que Jesus, vivendo sua relação filial com o Pai, cresce em sua missão. O Pai é a 

origem e a meta última da missão de Jesus no mundo. O mundo é ambiente no qual realiza 

sua missão no breve tempo da sua jornada terrena.  

O comportamento do Filho é de intimidade e crescimento no relacionamento com 

o Pai. Na intimidade com o Pai Jesus expressa sentimentos de solidão, dúvida e medo, como 

são expressos no Getsêmani (cf. Jo 17). Esses sentimentos humanos fortalecem a tese de que 

a filiação se constrói e leva à consumação da missão, que revela a filiação. Durrwell diz que 

“a missão de Jesus está inscrita na relação filial com Deus, e o mistério da encarnação, por 

natureza, é salvífico”41.  

                                                             

40 Id., Jésus Fils de Dieu, p. 179. 
41 Id., O Pai, p. 184. 
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A consciência de ser Filho colaborou para que Jesus progressivamente assumisse 

sua missão messiânica, que ia se desdobrando nos acontecimentos e exigências cotidianas de 

ordem política, social e religiosa.  

Jesus acreditava no Pai. Por isso, para nosso autor Jesus é o crente por excelência, 

pois deu o coração e a vida a Deus, sem esperar nada em troca; confiou. Jesus teve fé filial. 

Em João, as orações de Jesus têm sempre uma direção certa: o Pai (cf. Jo 11,42; 17). Jesus 

afirma que Deus é Pai dos seus irmãos, mas deixa claro que primeiro é seu Pai. Essa 

afirmação denota uma intimidade diferente entre a paternidade dele e a paternidade dos 

homens, seus irmãos. Diante de tudo isso e, chamando o Pai de Abba Pai, Jesus revela sua 

consciência de filiação.  

Outro texto paulino importante para nosso autor é Filipenses 2,6-8. O hino é a 

confirmação da condição divina de Jesus. É uma das primeiras formulações de fé das 

comunidades cristãs. Jesus é Deus, mas, sendo Deus, renunciou a usar da sua realidade divina, 

a beneficiar-se do ser Deus; e escolheu, livremente e por amor, submeter-se aos homens, 

encarnando-se e radicalizando a encarnação até a crucificação.  

Manuel Hurtado está de acordo com Durrwell, quando reflete a questão kenótica: 

“A Kénosis nos revela a identidade concreta de Jesus: pobre, humilde, servidor, sofredor, 

rejeitado etc.”42. Cristo escolheu na terra a humildade e a obediência. Esse é um processo de 

kénosis; isso significa que, sendo como os homens, Ele não deixa de ser Deus, e sim, que 

Jesus escolhe o serviço aos homens, e nesse serviço mostra como deve ser o homem e como é 

Deus. 

No texto de Filipenses 2,6, a afirmação: “Ele estando na forma de Deus”, diz-nos 

como Paulo chama em causa a igualdade de Jesus com o Pai, que é expressa como um bem, 

uma vantagem. Mas Cristo não viveu de modo egoísta o seu ser igual a Deus, não se 

circundou de bens terrestres, que, segundo os critérios humanos, seriam direito de um Deus 

que se faz homem.  

A Kénosis não é a simples renúncia de algo, mas aceitação da vida não divina. 

Jesus, entrando no mundo humano, fez-se companheiro de estrada de todos aqueles que 

                                                             

42 HURTADO, M, Deus, não sem nós, p. 91. 
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estavam no seu caminho. A maneira de se relacionar de Jesus deu às relações humanas a 

marca do amor que vem da profundidade do coração do Pai. 

No v.7 do mesmo texto, aparecem quatro expressões importantes: as três 

primeiras sublinham a condição do Verbo feito homem e a quarta as humilhações do ser 

homem. Cristo é uma pessoa que age na máxima liberdade. A expressão aniquilou a si 

mesmo, no sentido de esvaziar, tornar ineficiente, é em contraposição à afirmação da 

igualdade com Deus. Essa contradição tem um precedente literário em 2 Cor 8,9: “sendo rico, 

se fez pobre”.  

A expressão “na forma divina” do v.6 é contrária à declaração: “tomando a forma 

de escravo” do v.7. O centro da contraposição não é a obediência que o escravo deve ao seu 

patrão, mas a radical mudança que a contraposição ilustra: O Filho de Deus, fazendo-se 

homem, colocou-se diante do Pai na condição total de dependência. É surpreendente como 

Paulo, antes de falar de Jesus como ser homem, fala de Jesus escravo. O contexto oferece a 

explicação: tornar-se homem para quem é igual a Deus é uma efetiva servidão.  

O Filho de Deus, tornando-se homem, colocava-se diante do Pai, em condição de 

total dependência. O significado de se tornar igual ao homem não é ser imagem, cópia, 

retrato, forma, semelhança, mas o sentido é que Jesus contraiu um relacionamento, uma 

afinidade, uma semelhança ontológica com o homem. Cristo é semelhante ao homem no 

sentido positivo de igualdade.  

Paulo, apresentando o Cristo submisso voluntariamente à morte, documenta de 

modo impressionante os limites de sua existência terrena, que inevitavelmente fecham-se com 

o fato concreto da morte na cruz. Pode-se então pensar que a submissão de Jesus ao Pai, 

equivale à aceitação de todas as consequências do ser homem. Porém, Cristo, na sua 

submissão, não deixou de ser Deus. No movimento do aniquilamento de Cristo não se pode 

perder de vista a confissão inicial do hino, em Fl 2,6: “ele estando na forma de Deus não usou 

de seu direito de ser tratado como um deus”.  

O termo esvaziamento ou abaixamento significa privar-se de direitos. Cristo 

assumiu a condição humana como servo. Ele poderia ter usado da condição divina para suas 

próprias necessidades, mas não o fez. 

O abaixamento de Cristo vem em duplicata: homem e servo. Jesus foi visto pelos 

seus contemporâneos como um homem do povo; porém, Ele era divino (cf. v. 6). O caminho 
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escolhido por Cristo, de obediência e de serviço, foi assumido por Ele durante toda a sua vida, 

e deixa para todos os cristãos o exemplo de que, descendo a escada da humildade, pode-se 

alcançar o Verdadeiro Caminho que leva à humanização e a Deus. 

Esse Jesus que se humilhou até à morte de cruz é o mesmo que Deus exaltou, 

ressuscitando-o, não unicamente para si, mas para abrir a porta da eternidade a toda a 

humanidade. O rebaixamento de Jesus revela a solidariedade radical com os últimos da 

sociedade, pois direcionou sua vida para o serviço do irmão. 

Jesus não buscou honras, glórias humanas e privilégios, mas fazendo-se um de 

nós, denunciou toda forma de opressão, sofrendo na própria carne os ataques dos malfeitores. 

Não exitou em seguir seu caminho de entrega ao Pai e aos irmãos. 

Hurtado, acentuando a importância de saber de qual Jesus estamos falando, 

quando refletimos sobre a humanidade de Deus, escreve:  

 

A “contemplação” da vida de Jesus nos permite chegar  à “contemplação” do 
ser de Deus. Em outras palavras, “contemplar” a vida de Jesus nos “mostra” o 
ser mesmo de Deus. Pode-se dizer que há uma passagem do “olhar” ao “ver”, 
da visão econômica à visão imanente. A vida de Jesus é a história de Deus, 
isto é, a história do seu amor, a saber, seu amor para os pobres e, precisamente 
nisso, para todos os homens43. 

 

 A Encarnação do Filho de Deus e a solidariedade estão intimamente ligadas na 

vida de Jesus. Ao se encarnar, Jesus assume a opção de identificação com o ser humano, com 

todos os seres humanos, e, em especial, com os pobres, excluídos, maltratados pelo sistema 

político, religioso e social. O que Jesus viveu em suas escolhas revela muito de Deus e de 

como Ele fez e continua fazendo aliança com a humanidade. 

No evento kenótico da encarnação, é possível perceber a experiência da 

solidariedade de Deus com os seres humanos. Jesus, com seus gestos e palavras orientados 

para os marginalizados, permitiu que esses percebessem na carne, o sim solidário da 

Trindade, no qual  acontece o entrelaçar amoroso de Deus com a criatura. 

                                                             

43 Ibid., p.97. 
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Jesus é a autêntica encarnação de Deus. Paulo afirma essa certeza, primeiramente 

com a experiência em sua própria vida, quando deixa de lado todos os projetos pessoais, que 

eram muitos e, como servo, vai aos pouco despindo-se, desnudando-se de seus bens, por ter 

entendido e decidido abandonar-se nas mãos do Ressuscitado. Ao analisar o percurso que o 

teólogo francês faz ao refletir os textos de Paulo, constatamos que, para chegar ao centro de 

sua teologia, o Mistério Pascal de Cristo, Durrwell deixa aberta a possibilidade que, já na 

encarnação, o Filho assumiu a condição dos homens, e colocando-se ao lado dos sofredores, 

aponta quais são as escolhas que os cristãos precisam fazer para a realização do Reino. Os que 

mais sofrem são as pérolas de Deus. Em sua encarnação Jesus opta por participar da sorte dos 

pequenos e sofredores. A contemplação da encarnação solidária do Filho é um convite a 

revermos nossas posturas e nossas opções de vida.  

 

Conclusão   

  

Pela Ressurreição é possível olhar para trás e perceber o Filho de Deus que fez 

história no meio do povo. Em Cristo ressuscitado está a marca de Deus, pois Ele é o 

primogênito de toda criação, tudo foi criado Nele (cf. Cl 1,15-17). É primogênito dentre os 

mortos (cf. Cl 1,18-20), é o humano divino que assumiu a nossa vida e a nossa história. A 

Ressurreição é o ápice do reconhecimento de Jesus como o Cristo, e, a partir Dele, é possível 

pensar a realidade da encarnação do Verbo. Deus, ao enviar o Filho, oferece algo de si; o 

Absoluto se solidariza com a criatura, dá-se de forma concreta, em doação solidária, Deus 

escolhe fazer parte da vida da humanidade. Essa presença de Deus em Jesus carrega algumas 

características: é universal, é kenótica, é histórica. 

Cristo é presença de Deus na humanidade que expressa universalidade, pois atinge 

a todos; Jesus veio para que todos tenham vida. “Eu vim para que tenham a vida e a tenham 

em abundância” (Jo 10,10). Na Ressurreição é percebida essa abundância de vida que é 

estendida para toda a humanidade. Os seres humanos, em Jesus, vão ressuscitar. 

Jesus é presença kenótica do amor de Deus, revelada na entrega amorosa do Pai, 

do Único Filho, às criaturas. É esvaziamento por ser a livre iniciativa Daquele que escolheu a 

condição de servo: “Com efeito, conhecereis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, 

que por causa de vós se fez pobre, embora sendo rico, para vos enriquecer com a sua pobreza” 
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(2 Cor 8,9). Esse movimento kenótico, assumido por Jesus, é para o enriquecimento da pessoa 

humana.   

Jesus faz-se homem e experimenta as mesmas lutas dos homens (pobreza, cruz, 

sofrimento) e, nessa condição, ressignifica a existência humana. Deus não perde nada de si ao 

enviar o Filho, pelo contrário, a humanidade ganha o amor de Deus. Deus desce e vive 

verdadeiramente a experiência humana, mora com seu povo, no esvaziamento que não 

empobrece, mas que pelo contrário, trás a vida e é vida. 

A vinda do Verbo é solidariedade histórica, pois Jesus vem e faz-se sujeito ao 

tempo e ao espaço, às leis, aos reinados e nessa história muda a vida dos que foram deixados 

de lado. É um envolvimento antropológico fecundo, abre espaço aos homens e cria novos 

homens. A Constituição Dogmática Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, afirma que: “o 

Filho do homem, por sua encarnação, se uniu de alguma maneira a todos os homens”44. Esse 

acontecimento da encarnação atinge a todos.  

Com este capítulo fizemos uma leitura escriturística e teológica, proposta pelo 

nosso autor, que começou falando da Ressurreição, fazendo memória das intervenções 

amorosas de Deus a seu povo.  No Antigo Testamento, refletindo quatro Salmos da lista de 

Durrwell. Depois, fizemos mais uma abordagem do Antigo Testamento, visitando o Profeta 

Isaías, o servo sofredor, que nos possibilitou perceber até que ponto pode chegar um servidor, 

quando entende a missão conferida por Deus. 

Com novo fôlego, continuamos a trajetória, atentos ao Novo Testamento, pela 

porta das comunidades cristãs nos Sinópticos, nos quais percebemos como a criatividade de 

Deus se fez presente de forma solidária, desde a encarnação do Filho. 

Outra parada, ainda no contexto neotestamentário, foi na reflexão da comunidade 

joanina, que proclamou a grandiosidade do envio do Filho, e como, entre as “horas de Deus”, 

o Evento encarnatório dá novo sentido à vida das pessoas. Cristo é carne de nossa carne: “E a 

Palavra se fez carne e veio morar entre nós. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós; e nós 

vimos a sua glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade” 

(Jo 1,14). 

                                                             

44CONCÍLIO VATICANO II. Gaudium et Spes, n.22. 
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Com o “Apóstolo do ressuscitado”, fomos cativados para fazer experiência da 

Ressurreição do Filho, Paulo, que depois de sua conversão, não parou de falar que: 

“Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi: Cristo morreu por nossos 

pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro. Apareceu a Cefas, e 

depois aos Doze” (1 Cor 15,3-5). 

   Este primeiro capítulo focalizou a questão dos sinais de libertação e de 

solidariedade de Deus para com a humanidade, desde o Antigo Testamento até a encarnação 

do Filho. Percebemos que o arco teológico de Durrwell é de uma riqueza imensa e, cada vez 

mais, encantamo-nos com a profundidade de suas reflexões. Durrwell, ao falar da encarnação 

do Filho, está com o olhar já na Ressurreição e deixa claro o pensamento de que, na 

encarnação, a humanidade recebe a chave que dá acesso ao Eterno em Deus. Na encarnação a 

morada do Altíssimo é armada na terra e, assim, também a humanidade arma sua tenda na 

eternidade de Deus.  

Cristo é a solidariedade encarnada de Deus no meio da humanidade. Essa 

solidariedade possui algumas características: tem o endereço certo, os pobres e abandonados 

pela sociedade; partilha com os desfavorecidos as alegrias, as dores, os momentos de mesa, de 

festa, de encontro fraterno; toma posição diante das autoridades por causa da dignidade 

humana. Essas atitudes de Jesus provocam reações nas autoridades, que não querem ver o 

novo acontecendo. Em consequência dessa negação, decidirão o futuro da vida de Jesus.  

A encarnação do Filho, já revela o querer que Deus tem dentro do coração: ser 

solidário para com o ser humano. Ao enviar seu Filho, Deus Pai uniu-se mais intimamente à 

humanidade, fazendo-se dela parceiro, em vista de um mundo renovado. A Encarnação 

solidária é, portanto, apelo para que os cristãos sigam o caminho traçado por Jesus, apelo para 

que sejam fieis ao Projeto do Pai. Isso é um convite constante a mudar nossas posturas diante 

dos irmãos excluídos da sociedade. 



36 

 

 

Capítulo II 

Morte do Filho: evento de Solidariedade para com a Humanidade 
 

Introdução 
 

“Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse 
retido em seu poder.” (At 2,24). 

     

Para Durrwell, na morte do Filho de Deus, os filhos são criados herdeiros, pelo 

Espírito Santo. A fé cristã confirma que, na morte de Jesus, todos os que creem morrem e 

nascem com Ele na força do Espírito Santo, para o encontro com o Pai. Jesus se entregou a 

Deus com confiança e com plena liberdade. Em sua morte, o cristão nasce para a vida eterna, 

para a vida que não passa e que não tem fim. Pelo Batismo, o cristão morre e ressuscita em 

Cristo para a vida nova: a Ressurreição. 

Muitos textos do Novo Testamento apontam na direção da morte de Jesus, como 

um ato criador de solidariedade. Sua morte, livre e solidária, é apontada como dom de si (cf. 

Jo 3,16), como dom de amor (cf. Jo 10,11), como dom gratuito (cf. 1Jo 3,16), como 

acontecimento gerador de solidariedade. 

Neste capítulo, ao abordarmos a morte de Jesus como sinal de solidariedade de 

Cristo para com a humanidade, percorreremos textos escriturísticos que nos ajudarão a 

entender que a morte de Jesus é loucura para muitos, mas que, para quem crê, ela é sinal de 

libertação, pois gera vida em abundância. Contemplar a morte de Cristo na ótica da 

solidariedade continua sendo um desafio para os cristãos de hoje. É sempre presente a 

tentação de ver em Jesus o Deus poderoso, forte, vingador. Mas o Deus solidário com o Filho 

na cruz é sim um Deus poderoso, forte, que está do lado do seu SERVO sofredor, mas que o 

deixa livre na opção de amar toda a humanidade, libertando-a de toda escravidão e da morte. 

 Na teologia joanina será possível perceber como João revela que, em Jesus, a 

morte e a Ressurreição acontecem na mesma hora do amor supremo, na Hora da cruz. A 

entrega amorosa do Filho ao Pai, no Espírito Santo, é sinal de obediência que confirma o que 
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o Evangelista apresenta, desde a introdução do seu Evangelho: que a Palavra se fez carne e, 

na carne, Cristo faz a experiência da finitude, da morte. 

Refletindo as Cartas de São Paulo, poderemos compreender que Jesus vive a cruz 

como Ressurreição. Tudo o que Paulo consegue viver depois do encontro com o Senhor é 

vida nova, carregada da certeza de que o Crucificado é o Ressuscitado. Essa verdade ilumina 

as atitudes de Paulo e de todos os que querem dar novo rumo às suas vidas, dos que querem 

seguir Cristo crucificado e ressuscitado. 

Em seguida, analisaremos o “quadro” da morte de Jesus, que foi por muito tempo 

pintado como sacrifício, expiação, substituição. Vamos entender, com a ajuda de Durrwell, o 

que significa sacrifício, expiação, substituição. O autor trabalha a questão da morte como 

oferenda de amor, como livre obediência e como ato de fidelidade ao Pai. A morte é sinal de 

doação para a vida, com inteira liberdade interior, sem esperar nada em troca, sem 

recompensas. 

Finalmente, concluiremos esse capítulo falando da morte filial, que significa, 

como disse Durrwell, que “Jesus não é só o companheiro de estrada, ele é a estrada. Em sua 

morte, ele é o que conduz na passagem e, ao mesmo tempo, é a passagem. Ele morreu por 

nós, em sua morte ele é nosso”1. O Filho morre voltado para o Pai e estreita a relação com a 

humanidade. Fez-se um de nós e se tornou nosso libertador. 

Nosso teólogo afirma que na morte do Filho toda a humanidade é contemplada na 

beleza de estar no Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. A beleza da entrega do Filho está na 

decisão de seguir o Projeto do Pai, mesmo não tendo clareza de tudo o que podia acontecer. O 

que é importante e fecundo na morte de Jesus é que Ele não desiste de confirmar o que é, 

desde sempre: o Filho de Deus que ama e confia no Pai. Durrwell assim se expressa sobre a 

morte do Filho:  

Quando chegou para ele a hora de cumprir sua missão, Jesus “assumiu 
sozinho a tarefa de realizar toda a morte, de morrer cada morte na sua”. O 
acontecimento é pontual e, no entanto, universal. A morte do Filho é o rio 
que irriga a humanidade, para fazer ecoar para o Pai todos os seres para a 
morte que são os homens2.  

 
                                                             

1 DURRWELL, F.-X. A morte do Filho. O mistério de Jesus e do homem. São Paulo: Loyola, 2009, p. 127. 
2 Ibid., pp. 129-130  
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É muito importante anunciar Jesus a todos, não somente contando a história, os 

fatos acontecidos, com o intuito de apenas repetir o que aconteceu, mas anunciar com o desejo 

de que aqueles que ouvem o anúncio, interiorizem a Palavra, compreendam a sublimidade da 

íntima comunicação e comunhão com Deus e consigam , com a força da fé entregar suas vidas 

na vida de Jesus, na vida da Trindade. É no conhecimento e na identificação do rosto humano 

do Filho em todas as pessoas, que a humanidade vai ter acesso ao rosto divino de Deus. É 

Nele, que vai acontecer a profunda união da humanidade com o Mistério Divino. 

 

1. Morte na Teologia de São João 
 

“Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo 
para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.” (Jo 13,1). 

      

 Na teologia joanina, morte e ressurreição constituem um mesmo e único mistério. 

Cristo, através da morte, faz a passagem do mundo para o Pai e esse retorno acontece depois 

do cumprimento de sua missão.  

A Hora de Jesus é compreendida, também, dentro do mistério da Trindade. É a 

entrega do Filho ao Pai na força do Espírito Santo que comprova a volta do Filho ao Pai, no 

mesmo Espírito Santo. A vida cristã é experiência da passagem que Cristo faz de volta ao Pai, 

e deixa o Espírito Santo como companheiro da humanidade. Ainda que não seja nomeada 

uma das Pessoas da Trindade, ela está sempre presente. Jesus morre na presença do Pai e do 

Espírito Santo.  

Na morte de Jesus, gesto de intensa intimidade e obediência ao Pai, realiza-se sua 

volta ao Pai, e experiência já antecipada em sua itinerância terrestre e se abre o espaço da 

solidariedade de Jesus para com a humanidade.  A passagem de Cristo para Deus faz parte da 

busca de todos os que acreditam neste mistério de amor. Voltar à casa do Pai é o desejo de 

quem ama o Pai. 

A morte, para João, é um acontecimento radiante, não pelo fato da morte em si 

mesma, mas pela glória que se realiza nela. Durrwell afirma que para João: “a única hora de 
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Cristo contém simultaneamente a morte e a ressurreição” 3. É a Hora por excelência, da 

gratuidade e do amor. Johan Konings, falando sobre a questão da morte, da glória e da hora de 

Cristo, escreve:  

“Pai, chegou a hora! Glorifica (= manifesta a glória do) teu filho, para que 
ele te glorifique (=manifeste a tua glória)”. A manifestação da glória é a 
chave de leitura para a oração de Jo 17. A oração expressa a realidade 
profunda da comunhão entre Jesus e o Pai: a obra que Jesus leva a termo na 
sua “hora” é a manifestação da glória de Deus4. 

       

A Hora em João, como explica o teólogo Konings, é o cumprimento do que Jesus 

viveu no tempo, na vida, na história, de como assumiu a obediência ao Pai (cf. João 13,1). 

João não quer insinuar que o momento da morte foi eliminado, para poupar Jesus do 

sofrimento. Ele fez a experiência da morte natural como homem, assumiu-a e, nela, como está 

escrito em Jo 1,29: “tira o pecado do mundo”. Jesus é o Cordeiro Pascal, o verdadeiro 

Cordeiro. 

Na Hora da morte de Jesus é confirmada a presença da Trindade, como se lê em 

João 19,30: “e inclinando a cabeça, entregou o espírito”. Para João, essa Hora da morte é a 

Hora de Cristo, que abraça tanto a morte como a glorificação (Jo 7,30; 8,20; 12,23; 17,1). A 

hora pode indicar o anúncio da vinda do Espírito Santo, o dom enviado ao mundo; será o 

Pneuma da Trindade no coração dos homens. A humanidade, na morte do Filho, não fica 

desamparada. 

Durrwell afirma que o acontecido na morte de Jesus tem um diferencial em 

relação às outras mortes humanas: em Jesus Cordeiro, que morre pela humanidade, acontece 

algo novo, uma mudança. Jesus tira o pecado do mundo e não carrega o pecado. João, em 

muitas citações usa o verbo “tirar” (cf. Jo 2,16; 5,8-12; 10,18).  

Para nosso autor, o verbo carregar é diferente do verbo tirar. O que acontece na 

morte de Jesus é radicalmente atestado como ação definitiva e libertadora dos pecados. Ele 

não carrega os pecados, mas tira-os. Konings concorda com Durrwell sobre o diferencial que 

acontece com Jesus na sua morte, que não carrega o pecado, como o bode expiatório de Lv 

16, mas que tira o pecado do mundo por amor e afirma que:  

                                                             

3
 Ibid., p.44. 

4 KONINGS, J. Evangelho de João, amor e fidelidade, p. 306. 
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o Salvador não tira simplesmente o pecado, mas torna-se solidário com 
aqueles sobre os quais pesa o pecado. Ele mesmo sofre debaixo desse peso, 
não como culpado ou sendo castigado em nosso lugar, mas como pessoa 
que, por sua fidelidade, através do conflito e da morte, abre um novo modo 
de existir 5. 

 

O novo existir que acontece com a morte de Jesus é o de Cristo Ressuscitado, que 

gera solidariedade com a humanidade. Konings e Durrwell concordam nessa perspectiva 

Os dois teólogos, Konings e Durrwell, são concordes em afirmar que a morte de 

Jesus ultrapassa o ritual de simplesmente carregar o pecado. Jesus vive essa experiência na 

carne, em sua vida pessoal, como compromisso de fidelidade ao Amor. Tirar o pecado da 

humanidade para Jesus significa que o pecado é vencido pelo Amor. O original de Deus é a 

Graça. E Jesus, na força do Pai e na graça do Espírito Santo, entrega-se como oferenda 

agradável, sem mancha, no Amor. 

Como disse Durrwell, existe uma intensa relação entre morte e Ressurreição e 

entre o Jesus histórico e o Jesus da glória: “o Crucificado é, como tal, o Ressuscitado” 6. A 

morte foi um “drama  Nele”, algo que o tocou profundamente, não foi encenação por já saber 

que iria ressuscitar. A Ressurreição foi, para Jesus, consequência da morte obediente e 

confirmação do viver o Projeto do Pai. Em João, a exaltação de Jesus acontece na cruz (cf. 

Jo12, 32), onde Ele atrai todos a si. 

O tema da passagem de Jesus da morte para a vida está presente na teologia 

joanina: 

O templo de Jerusalém será destruído, depois reconstruído com outra forma 
(2,19), e não se adorará mais em Jerusalém, mas em espírito e realidade (4 
21-23); a água é transformada em vinho; para entrar no Reino, é necessário 
passar das coisas da carne para as do Espírito (3,5). Igualmente, é necessário 
que Jesus morra para ressuscitar. São João chama a isto “passar deste mundo 
ao Pai”.7 

 

                                                             

5
 KONINGS, p. 92. 

6 Id., Ressurreição, p. 119 
7 Ibid., p.45. 
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Jesus, como acreditava Durrwell, não só morreu por nós, mas também ressuscitou 

por nós. A resposta ao amor de Jesus dada pelo Pai se chama Ressurreição, que passa 

necessariamente pelo momento da morte. Na morte acontece a passagem deste mundo ao Pai. 

São momentos entrelaçados, cheios de entrega e de amor. 

Muitas perícopes do Evangelho de São João reforçam o sentido da solidariedade 

de Jesus para com a humanidade através da sua morte. João evidencia essa solidariedade de 

Jesus como: dom de si (cf. 3,16; 12,49-50), dom de amor (cf. 10,11.15; 15,13), dom gratuito 

(cf. 1Jo 3,16). Tudo isso evidencia as motivações solidárias da morte de Jesus. Jesus, o dom 

gratuito, voltou seu olhar para os sofredores, destinou sua missão para os que são deixados à 

margem da sociedade, não desviou do caminho que o levava a participar da dor do outro, 

numa proximidade solidária, sentindo-se Um com eles. 

Jesus, com sua morte, além de gerar solidariedade entre Si e a humanidade, gera 

solidariedade também entre os homens que percebem a necessidade de assumir o seguimento 

de Jesus. Tal seguimento possibilita a realização do Projeto de Deus, refazendo-se, na 

história, o caminho do Mestre Jesus. São João identifica a glorificação como o ponto de 

partida e o ponto de chegada. “Sabendo que chegara sua hora de partir deste mundo ao Pai” 

(13 1;16,28)8. 

A glória que Jesus tinha na sua vida terrena é a mesma glória do unigênito (cf. Jo 

1,14). Porém, ela não podia se expressar em modo perfeito e universal sem o levantamento 

sobre a cruz e o levantamento à glória junto do Pai. A glória de Jesus se expressa em toda a 

sua plenitude na morte, que é glorificação. 

A glória, à qual Jesus chega, após ter cumprido sua obra e ter glorificado o Pai, é 

uma glorificação que implica o cumprimento da salvação da humanidade, o dom da vida 

eterna aos homens. Portanto, o retorno de Jesus ao Pai não é um simples retorno ao estado 

original, mas um retorno com uma missão. A glória que Ele tinha desde sempre, agora se 

torna um dom e um prêmio.    

Jesus, em João 17,1b-2, fala: ”Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que teu 

filho te glorifique, assim como deste a ele poder sobre todos, a fim de que dê vida eterna a 

todos os que lhe deste”. A glorificação do Filho foi manifestada em toda sua vida. É possível 

                                                             

8 Ibid., p. 47. 
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perceber que nas palavras e ações de Jesus já estava presente a marca do abandono e da 

obediência livre ao Pai. 

Durrwell afirma que, “pelos homens, Ele se entregou a Deus, na morte” 9. Essa 

frase afirma a concretização da solidariedade de Jesus para com a humanidade. Ele, em sua 

existência, entregou-se ao Projeto do Pai por amor aos homens, de forma livre e decidida. 

Solidário na morte, Ele confirma o que viveu. 

A palavra solidariedade expressa melhor o significado da morte e salvação de 

Jesus do que a palavra mérito, pois a salvação cristã não é mérito, ou motivo para beneficiar-

se dos méritos de Jesus. A humanidade é salva pelo amor da Trindade; o Espírito Santo eleva, 

com Cristo, os homens ao Pai. 

 

2. Morte na Teologia de São Paulo 

 

“Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte, à morte sobre uma cruz. Por isso Deus 
soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de 

Jesus todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e debaixo da terra”. (Fl 2,1). 

 

Paulo, como faz João, afirma a existência de uma íntima relação entre a morte e 

Ressurreição de Jesus. O apóstolo fez, na própria vida, a experiência de morte que gerou 

Ressurreição. Ele, antes de se encontrar com o Senhor, era um judeu praticante; com o 

reconhecimento e o seguimento de Cristo, Paulo se torna presença geradora de vida. Faz a 

experiência da morte para a vida em seu querer ser um seguidor de Cristo. 

Durrwell destaca a continuidade e a íntima relação entre morte e Ressurreição de 

Jesus, dizendo que esses dois eventos sofridos por Jesus foram permitidos e possibilitados 

pelo Pai, na força do Espírito Santo, para a salvação da humanidade. “A morte e a 

ressurreição são ambas computadas como favor de nossa salvação” 10. Tudo aconteceu por 

amor à humanidade. 

 

                                                             

9  Ibid., p.58 
10 Ibid., p. 34.  
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É importante ressaltar que a morte de Jesus não é separação de Deus, não é 

castigo de Deus. Ao morrer, Jesus não se afasta de Deus, pelo contrário, na sua morte, 

confirma-se a comunhão-intimidade. Jesus pode contar com o Pai e o Espírito Santo. Nosso 

autor afirma que:  

Essa morte era imensa, na medida da filiação. Quando se aproximou, Jesus 
gemeu na fragilidade de seu ser terrestre: “Minha alma sente uma tristeza 
mortal”. Para superar essa morte, ele necessitará de todo o poder do Espírito 
Santo, desse Espírito no qual ele é o Filho de Deus11. 

 

Na morte de Cristo acontece a morte do pecado e a abundância de vida. “O 

homem morre ao pecado e ressuscita para a vida, ‘no Cristo’ (morte: Cl 2,11s.; vida: Rm 6,11; 

8,2; Gl 2,17)” 12. É a solidariedade de Cristo que marca a entrada do homem na Ressurreição. 

Durrwell fala desta solidariedade de Cristo com a humanidade ao afirmar que,  

 

solidário com os homens, Jesus não o é em razão dos pecados; ele não tem 
nenhuma responsabilidade sobre eles, não é devedor dessa dívida. Sua 
solidariedade é a do Filho, o santo de Deus em quem tudo é criado, solidário 
com os pecadores por sua santidade filial. Eles carregam no seu próprio ser, 
a grande chance de ser salvos, se eles consentem na salvação. A 
solidariedade do Cristo não está limitada ao tempo de sua paixão no qual ele 
pagou a dívida comum. Ele é solidário com os pecadores enquanto houver 
pecadores a converter. Ele é solidário da humanidade inteira, em toda a sua 
história, dessa humanidade que é pecadora”.13  

  

Jesus não morreu para ter um merecimento diante de Deus; o que ele assumiu e 

realizou foi sem esperar nada em troca, livremente, por amor, em solidariedade, “permitindo 

que o Pai se apropriasse totalmente dele” 14. Jesus viveu concretamente o desafio da morte 

humana, mas tendo a absoluta certeza de que o Pai nunca o teria abandonado. 

                                                             

11 Id., A morte de Cristo, p.20.  
12 Id., Ressurreição, p. 35. 
13 Id., A morte do Filho, p. 103. 
14 Id., Cristo nossa páscoa, p. 46. 
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 “Com Ele Deus nos ressuscitou” 15. O mesmo benefício da Ressurreição que 

Deus concedeu ao Filho, concedeu-nos também. Toda a Graça jorra em nós pela ação do Pai, 

que glorifica o Filho. Essa afirmação certifica a solidariedade de Cristo para com toda a 

humanidade. Todos ressuscitaremos em Cristo, na ação do Espírito Santo, pelo poder do Pai. 

Não é por merecimento, mas por graça que a humanidade é acolhida dentro da 

casa do Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. “A ação de Deus que ressuscita Cristo é a irrupção 

no mundo da justiça vivificante de Deus, e a Ressurreição de Jesus é a salvação de Deus 

concedida a Jesus, da qual os homens podem participar” 16. “O Pai nos vivificou junto com 

Cristo (Ef 2,5)” 17. Somos beneficiários da graça que Cristo nos derramou com sua 

Ressurreição.  

Na Carta aos Hebreus, em 2,14-18, temos a “síntese teológica mais elaborada da 

redenção” 18. É a solidariedade do Filho com os pecadores que é retratada de maneira bem 

clara nesse texto bíblico. Jesus não é culpado dos pecados e sim solidário com os pecadores. 

Ele não carrega os pecados como era a figura do bode expiatório, Ele tira os pecados com seu 

próprio sangue, não com sangue de animais (cf. Hb 9,12). É o sangue do Filho de Deus.  

A humanidade recebe o efeito da bondade de Deus, a purificação dos pecados. 

Jesus fez isso oferecendo-se a Si mesmo como vítima santa a Deus, aceita por Deus, como 

supremo ato de obediência e amor. Jesus cumpriu um sacrifício para estabelecer e restaurar a 

união da humanidade com Deus. O que os sacrifícios da antiga lei prefiguravam, Jesus os 

cumpriu realmente. Ele restabeleceu a união da humanidade com Deus com uma aliança nova.  

A Carta aos Hebreus afirma que Deus cumpriu a promessa de não se lembrar dos 

pecados nunca mais (cf. 10,17). A morte de Jesus é por todos, não é exclusiva ao povo de seu 

tempo, não está no passado; o que aconteceu com Jesus perpassa o tempo, atingindo toda a 

humanidade. Todos estão incluídos no amor que levou Jesus à morte - premissa de uma nova 

relação com Deus e com os homens - na qual se configura o existir cristão.  

A morte de Jesus é expressão de solidariedade com toda a humanidade. Ela nos 

liberta, a fim de que nós também sejamos livres para amar. Liberta-nos da falsa imagem de 

                                                             

15 Id., Ressurreição, p.38. 
16 Ibid., p.39.  
17 Ibid., p.39. 
18 Id., A morte do Filho, p. 93. 
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um Deus castigador, vingativo, e nos torna corresponsáveis na implantação do Reino do 

Amor.  

3. Morte no Quadro do Sacrifício 

  

“Quando se completaram os dias de sua assunção,  
ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém” (Lc 9,51). 

 

 Durrwell orienta sua reflexão no sacrifico de amor, acontecido na morte de Jesus. 

Ao falar da teologia do sacrifício ele utiliza alguns escritos do Antigo Testamento. Focaliza o 

texto de Isaías 53 e nele encontra sua inspiração. E no Novo Testamento, ele utiliza os textos 

de Mc 10,45; Lc 22,19-20; 1Cor 11,24-25, para a reflexão do sentido sacrifical da vida do 

Filho do Homem. 

A morte de Jesus é realização da nova aliança (cf. Mt 26,28), fazendo memória do 

que aconteceu em Ex 24,8, no sacrifício do Sinai: “Moisés tomou o sangue e com ele aspergiu 

o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor firmou convosco, com base em 

todas estas palavras”. “O sangue de Cristo corre em sacrifício, como o das vítimas do Sinai, 

para inaugurar o Novo Testamento” 19.  

Para Durrwell existem algumas dificuldades em compreender o termo sacrifício. 

Pode-se falar do sacrifico de um animal, como aparece no Antigo Testamento, ou se pode 

falar do sacrifício da entrega amorosa de Jesus a seu Pai, que se encontra no Novo 

Testamento. 

Durrwell escreve que, no Oriente Médio, existiam dois elementos que explicavam 

o significado de sacrifício. O primeiro sentido era oferecer um sacrifício em honra ao 

soberano e ao seu poder; e o segundo, talvez o mais importante, tinha o sentido de entrar em 

comunhão com a divindade. O dom sacrificado precisava ser apropriado a quem era 

oferecido. Dispensava-se muito cuidado quando o sacrifício era oferecido a Deus. 

Nosso autor defende a teologia de comunhão, onde o sacrifício é visto como 

oferta agradável a Deus, realizada no amor gratuito; diferente da teologia jurídica de Santo 

                                                             

19 Id., Ressurreição, p. 71. 
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Anselmo, que apresenta um Deus preocupado com seus direitos e que perdoa somente após a 

reparação da ofensa. Eis o que Durrwell escreve: 

Cada uma das duas teologias tem sua própria imagem de Deus. Na primeira, Deus é um 
Pai cuja preocupação é a salvação dos homens. Na gratuidade total do amor, ele gera para 
eles, no mundo, o Filho, a fim de que os pecadores possam se tornar seus filhos. Na 
segunda, ele está, desde o início, preocupado com seus direitos: ele só perdoa após a 
ofensa ter sido reparada. O modo de pensar também é diferente, personalista em uma, 
jurídico na outra. Na primeira fala-se de comunhão, da salvação que se realiza em Cristo 
em sua relação com o Pai, da extensão da salvação a todo mundo pela comunhão com 
Cristo. Na segunda, fala-se de direitos lesados e reparados, de direito adquirido pelo 
Cristo em favor dos homens, da aplicação aos homens dos direitos adquiridos por Cristo. 

A palavra comunhão nem mesmo é pronunciada.20 

 

Para Durrwell, o sentido de sacrifico é dar-se a Deus, é a comunhão entre Deus e a 

humanidade e escreve: “Deus elimina o pecado, mas não por que Jesus paga uma dívida, mas, 

por que ele quer a santificação dos homens (Jo 17,19)”. Diz nosso teólogo que “o cordeiro de 

Deus não carrega o pecado do mundo, mas triunfa sobre eles por sua santidade” 21. O 

Cordeiro, que é Jesus, tira o pecado e atua eliminando o mal em sua raiz.  

O Sacrifico, para Durrwell, não depende dos feitos grandiosos que o ser humano 

oferece a Deus, e sim o que agrada e é aceito por Deus. É Deus quem converte, perdoa e tira o 

pecado do coração humano e não o ser humano que merece o perdão.  

Ratzinger, em seu livro Introdução ao Cristianismo, aproxima-se muito do 

pensamento de Durrwell sobre o sacrifico: “o sacrifico cristão não consiste em dar a Deus o 

que Ele não teria sem nós, e sim em sermos inteiramente recebedores que se deixam tomar 

inteiramente por Ele. Deixar que Deus aja em nós – eis o sacrifício cristão”22. Jesus se deixa 

guiar por Deus. Ele se torna a oferenda agradável a Deus. É essa a missão cristã, deixar Deus 

agir em nossa vida. 

O sacrifício é essencialmente um dom. É a expressão do reconhecimento da 

soberania divina e “a vontade da oferenda é que seu dom seja aceito por Deus e se torne 

                                                             

20 Id., Cristo nossa páscoa, p. 52. 
21 Id., A morte do Filho, p. 92. 
22 RATZINGER, J. Introdução ao Cristianismo, p. 210. 
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propriedade divina”23. É uma oferenda marcada pela gratuidade e pela total confiança de que 

o sacrifício será aceito por Deus e que a vítima será penetrada pela “divindade” e apossada 

por ela. “A vítima é assim consagrada como um bem divino; poder-se-á mudar a palavra 

sacrifício pela expressão: santificar uma vítima (Dt 15,19). Ela fica tão compenetrada pela 

divindade que emana sobre quem a toca a santidade de Deus (Lv 6,20), e quem dela comer 

entra em comunhão com Deus” 24.  

O mesmo significado que o sacrifício tinha no Antigo Testamento passou a ter 

também no Novo Testamento. “Quem come de uma vítima sacrificada sobre o altar, 

comunica-se com a divindade; isto entre os gregos e judeus e os fiéis de Cristo”. E nosso 

teólogo continua: “O sacrifício de Cristo foi uma doação transformante, em que a vítima, 

privada de seu ser profano, foi assumida por Deus” 25. 

Com Jesus há uma mudança em relação ao que é sacrifício: o ato redentor de 

Jesus é uma doação de amor; “por nós Ele se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de 

agradável odor” 26. Jesus é diferente do cordeiro sacrificado no Antigo Testamento, Ele é o 

cordeiro que tira os pecados do mundo. Deus salva por ter criado o ser humano para si, e o 

Filho é a porta pela qual a humanidade é conduzida ao Pai. A salvação é um processo que 

culmina com a Ressurreição. A morte é parte desse processo de amor. 

O que Jesus faz é ser solidário com os pecadores, sem ter pecado nenhum. Com 

Adão, o pecado entrou no mundo, mas o pecado não tem a força de mudar o plano que Deus 

tem para a humanidade. “O homem está mais profundamente ligado ao Filho Salvador do que 

a Adão pecador”27. O pecado e a morte são consequências da ruptura com a Graça que é 

Cristo (cf. Rm 5,12). Cristo é superior ao pecado e à morte: vence-os. Deus salva, por amar o 

pecador. 

Durrwell não usa o termo substituição ou pagamento de dívida. Cristo é aceito em 

sua oferta de forma livre, por parte do Pai, ele não quer comprar a benevolência do Pai. É 

Deus quem vai ao encontro dos homens e do Filho. Ele não fica passivo, esperando méritos 

humanos. Deus sempre se antecipa no amor. 

                                                             

23 DURRWELL, Ressurreição, p. 72. 
24 Ibid., p. 74. 
25 Ibid., p. 75. 
26 Ibid., p. 76. 
27 Id., Jeus Fils de Dieu, p. 69. 



48 

 

Deus, em seu amor “incompreensível”, vem ao encontro da humanidade. É a 

liberdade amorosa de Deus que salva. Durrwell vê no sacrifico um ato de Deus: Ele quer se 

unir à vítima. Deus tira o pecado, perdoa o pecador e o une a Ele. O sacrifício cristão é deixar 

Deus agir em nós. 

Para o nosso autor é necessário entender biblicamente o termo expiar. Para ele 

significa “santificar de novo uma pessoa ou objeto que se tornaram profanos”28. Deus elimina 

o pecado e não a vítima, Ele santifica a pessoa. Jesus não carrega o pecado do mundo, pois 

carregar pode significar que Ele atua sem envolvimento, mas Ele é solidário, e ser solidário é 

ficar junto, acompanhar; diferente de substituir, ficar no lugar. 

Jesus se envolve por completo nas experiências dos seres humanos (cf. Hb 2,14-

18). Ele é o Sumo sacerdote da Carta aos Hebreus, Aquele que pode expiar os pecados de seu 

povo. “Deus não exige nada de Jesus que cubra a exigências de justiça; pelo contrário, ele 

recusa tais gestos (Hb 10,5-10)”29.  

A expiação não é castigo, não é vingança, não é abandono nem maldição: é 

entrega amorosa do Filho e acolhida livre do Pai. Jesus não tinha que pagar nada para o Pai, 

pois Deus não é castigo, vingança, abandono. Deus é presença amorosa que liberta e salva. 

Nosso teólogo, portanto, não assumiu a teologia da substituição. 

O que aconteceu com Jesus é expressão de solidariedade e não de substituição. A 

consequência da solidariedade é a morte: tudo o que Jesus viveu em palavras e obras, levou-o 

à morte, que é resultado do que Ele acreditava ser o Projeto de Deus. No texto Paulino de 2 

Cor 5,21: “Aquele que nada tinha a ver com o pecado, Deus o fez pecado por nós”. A 

expressão “por nós” é entendida por Durrwell como solidariedade e não como pagamento de 

dívida.  

Refletindo sobre este mesmo texto de Paulo, Barbaglio concorda com Durrwell 

dizendo: “Deus fez de Cristo, pessoalmente estranho ao pecado, uma pessoa solidária em tudo 

com a humanidade pecadora, a fim de que, por seu intermédio, nós nos tornássemos justos, 

isto é, fôssemos acolhidos, por graça, como parceiros da sua aliança” 30. Jesus é solidário. Ele 

                                                             

28 Id., La morte Du fils, p. 92. 
29Id., A morte do Filho, p. 94. 
30 BARBAGLIO, G. As cartas de Paulo I. Loyola, 1989, p. 446. 
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não é a condenação, a maldição. O que Ele fez foi por amor, a ponto de assumir as 

consequências de escolher ser homem. No amor, o ser humano foi eleito parceiro da Antiga e 

da Nova Aliança de Deus com a humanidade. 

Nosso autor não aceita também o termo resgate, usado em Mc 10,45 e Mt 20,28, 

pois pode levar a pensar em dívida e substituição.  É interessante perceber o sentido que ele 

dá à solidariedade de Cristo, que é solidariedade com os pecadores e não com os pecados. O 

Filho de Deus se coloca inteiramente nas mãos do Pai, para salvar a todos. Durrwell critica 

alguns autores que interpretam o “resgate” como substituição. 

O Pai não trata o Filho como pecador, como bode expiatório, como maldição e 

condenação. O Pai permite ao Filho expressar sua solidariedade com os pecadores. É a 

comunhão do Filho com os pecadores que é expressão de solidariedade concreta, de abertura, 

na alteridade. 

Durrwell não usa em suas reflexões o tema do mérito, que poderia ser interpretado 

no sentido de substituição. A salvação não é questão de mérito e sim de amor. A morte de 

Jesus em nenhum momento é separação de Deus, pelo contrário, é união e comunhão, é 

consequência da atitude de extrema doação. 

Durrwell, defendendo a teologia da expiação como entrega amorosa a Deus, 

afirma que na morte de Jesus, desde sempre, a Graça é superior e anterior a qualquer pecado.  

O homem carrega sim a solidariedade do pecado de Adão, mas Deus não quis a morte do 

homem; ela aconteceu pela separação, ruptura, feita na liberdade dos homens que se 

distanciaram de Deus. Encontramos no Livro da Sabedoria (cf. 1,13; 2,24) que Deus não quis 

a morte; ela é consequência do pecado (cf. Rm 5,12). Durrwell afirma que o original em Deus 

é a Graça:  

o pecado penetra no mundo desde o início da história, mas não até a raiz da 
existência humana. No rigor dos termos, a graça é original e não o pecado. 
Deus não cria pecadores. O pecado entrou no mundo desde o início da 
humanidade e afeta cada homem, pesando sobre ele. Mas a graça permanece 
primeira, radical. O homem está mais profundamente ligado ao Filho 
salvador do que a Adão pecador31. 

 

                                                             

31 DURRWELL, Jésus Fils de Dieu, p. 69. 
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Durrwell coloca diante dos nossos olhos os dois homens, Adão e Jesus, e descreve 

a supremacia de Jesus, o Humano Verdadeiro, significando que o pecado é consequência da 

ruptura da humanidade com Deus e não da criação de Deus. Em sua filiação, Jesus revela que 

o pecado pode ser vencido. Ele o vence amando a todos, em obediência ao Pai. É importante 

deixar claro que o autor ao dizer que a Graça é original e não o pecado, não diz que o pecado 

original não afeta o ser humano. Ele acredita e conhece a doutrina do pecado original, mas, 

sustenta suas pesquisas, afirmando que Deus é maior que o pecado. Embora o pecado exista. 

Deus não enviou o Filho para se sacrificar e morrer porque a humanidade era 

pecadora, mas o enviou para solidarizar-se com a humanidade e salvá-la, amando. A salvação 

da humanidade, em Jesus Cristo, está, desde o começo, antes da criação do mundo, como se 

encontra em Ef 1,4; 1Pd 1,19. Não é o pecado a causa da morte do Filho, a morte acontece 

pelo fato de Jesus ter assumido seguir o Projeto do Pai, no livre abandono e na total 

confiança. 

O amor que é imolado, como diz nosso autor, é o que Jesus viveu em palavras e 

obras. Ele passou sua vida no meio do povo, fazendo experiência com as pessoas, tornando-se 

um com elas, submetendo-se às vicissitudes do tempo, do ambiente, da cultura e das leis, mas, 

deixando-se configurar ao Projeto de Deus Pai. Ele viveu a vida dos homens, sendo fiel ao 

Pai. 

O teólogo Francês François Varone concorda com Durrwell sobre a entrega 

amorosa de Jesus ao Pai. Em seu livro: Esse Deus que dizem amar o sofrimento, ele deixa 

claro que não é adepto à teologia substitucionista e explica:  

A salvação não consiste numa relação jurídica, uma imaginação de estar em 
ordem diante de Deus. A salvação não é, sobretudo, um deus que aplaca sua 
sede de justiça objetiva ou de vindita, de honra ou de consolação. Conforme 
o processo de revelação, o lugar da salvação é a vida concreta do homem: a 
estruturação de seu desejo, a luta contra o absurdo, sua prática real no mundo 
e na Igreja. Em resumo, o lugar da salvação é o desejo do homem, pois o que 
agrada infinitamente ao Deus e Pai de Jesus não é a compensação dos 
pecados, mas a libertação do desejo do homem. 32 

                   

                                                             

32 VARONE, F. Esse Deus que dizem amar o sofrimento. Aparecida-SP: Editora Santuário, 2001. p. 25-26. 
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 Varone, ao pensar a morte de Jesus como entrega e doação total ao Pai, escreve: 

“Jesus não morreu por nossos pecados, pelo fato de uma exigência formal de Deus; Jesus 

morreu por causa de seu combate profético levado até o fim” 33. O Filho de Deus foi até o fim 

por amor à humanidade. 

                   François Varone insiste em dizer que a morte do Filho de Deus não é questão de 

pagamento de dívida ou de saciar as necessidades de Deus, que estava se sentindo ofendido. 

Ele se expressa assim: “Jesus morre então, por ter vivido até o fim a verdade do homem e de 

Deus: a saber que o homem é um desejo frágil que pode amparar-se em Deus que o gera sem 

cessar e um dia definitivamente”34. 

                  Através dos pensamentos que Varone escreveu sobre a teologia jurídica, fica claro 

que ele concorda com Durrwell sobre o motivo que levou Jesus à morte: o amor a Deus e aos 

homens. Deus quer a felicidade e a liberdade dos seus filhos, Deus não ama o sofrimento. O 

sofrimento humano não é satisfação para Deus.  

Deus não tem nenhum gosto especial pelo sofrimento, não encontra nele 
nenhum prazer particular, também não deve exigi-lo, embora contra sua 
vontade, mas para que a justiça seja feita. Ao contrário, Deus tem gosto 
especial, muito especial, pela fé do homem: Deus deseja ser conhecido por 
ele como seu criador fiel que esse conhecimento se torne vida e prática fiel, 
mesmo se for preciso sofrer (por causa dessa prática ou por qualquer outra 
razão natural).35 

                   

Como bem defende Varone, “a ‘satisfação’ deforma o rosto de Deus fazendo dele 

um monstro ou uma máquina jurídica”36. Com a contribuição desse teólogo confirmamos o 

que Durrwell fala sobre a teologia jurídica, que apresenta um Deus deformado, longe do Deus 

que o Filho anunciou.  

A teologia jurídica da redenção não foi aceita por Durrwell, embora ele dissesse 

que ela serviu de base para compreender que a salvação da humanidade não é questão de 

                                                             

33 Ibid., p. 57. 
34 Ibid., p. 68. 
35 Ibid., p. 279. 
36 Ibid., p. 11. 
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substituição, que Jesus se separou de Deus ao ficar no lugar dos pecadores; e sim de 

solidariedade interior, comunhão, pois Jesus tira os pecados, assume as dores por amor. 

Durrwell foi criticado por defender uma teologia diferente da substitucionista. Ele, 

muitas vezes respondeu a seus críticos, dizendo que os entendia por perceber que, por muito 

tempo, a teologia jurídica foi a mais aceita e defendida na teologia. Durrwell, mesmo não 

concordando com os teólogos substitucionistas, em nenhum momento deixa de afirmar que 

Cristo é o Salvador, e que somente Cristo poderia salvar a humanidade. Solidariedade, para 

Durrwell, expressa melhor o que Jesus fez para a humanidade do que a categoria jurídica da 

substituição. 

    

4. A Morte Filial  

 

“Ora, ele morreu por todos a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para 
aquele que morreu e ressuscitou por eles”. (2 Cor 5,15). 

 

A morte filial é o ponto culminante da volta de Jesus, o Filho, para o Pai. 

Durrwell desenvolve o tema da morte filial, em seu livro A morte do Filho, o mistério de 

Jesus e do homem, que escreveu, pouco antes de morrer, em outubro de 2005. Nessa obra,  

pode-se compreender a caminhada que o nosso autor percorreu durante toda sua vida de 

teólogo, de 1940 a 2005, buscando estudar, compreender, contemplar e saborear o Mistério 

Pascal de Cristo. 

No livro supracitado, percebemos que: “o sentido da morte está na relação com a 

Ressurreição, mas esta se compreende a partir da morte. A iluminação é mútua” 37. Durrwell 

deixa claro que os eventos da morte e da Ressurreição do Filho estão intimamente 

correlacionados; esses acontecimentos geram o Filho que volta ao seio do Pai. 

O que interessa ao nosso teólogo é explicar a certeza de que Jesus, em sua 

filiação, deixa clara a intimidade com o Pai e o motivo de sua missão. Jesus não se revela 

como Deus, mas como Filho de Deus. Ele vai descobrindo, na presença amorosa do Pai, que 

Ele é o Filho amado e vai crescendo seu conceito de filiação. 
                                                             

37 DURRWELL, A morte do Filho, p. 11. 
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Para saber-se Filho, Jesus não precisou estudar sobre Deus, nas sinagogas. Ele vai 

se percebendo como alguém amado pelo Pai (cf. Jo 8,42; 13,3), que recebeu uma missão. Essa 

tomada de consciência é uma percepção incomunicável, é experiência de comunhão entre Pai 

e Filho. “Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e 

ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar” (Mt 11,27). 

As palavras de Jesus, que encontramos em Jo 20,17: “Vai, porém, a meus irmãos 

e dize-lhes: subo a meu Pai e vosso Pai; a meu Deus e vosso Deus”, querem confirmar que 

Ele é o Filho único do Pai. Jesus faz uma distinção da paternidade de Deus; Ele é seu Pai e o 

nosso Pai, e marca a diferença da filiação proclamando sua identidade: Ele é o Filho Único.  

O Texto de Jo 20,17 além de atestar a filiação única de Jesus, coloca toda a 

humanidade dentro do mistério da filiação, pois, ao dizer “vosso Pai”, está declarando que 

Jesus é o único Filho de Deus e que, por causa de sua filiação, nós também somos filhos. 

Durrwell afirma que a filiação é ato Trinitário: “Ele é o Filho de Deus no 

Espírito” 38. Jesus é concebido no seio de Maria por obra do Espírito Santo (cf. Lc 1,35), vive, 

morre e é ressuscitado pelo Pai, no Espírito (cf. Rm 8,11). A Trindade está presente da 

concepção até a ressurreição de Cristo, confirmando que Ele é o Filho enviado por Deus. “O 

Pai é o Pai em razão do Filho que gera, o Filho é o Filho em razão do Pai, e ambos são Pai e 

Filho em razão do Espírito que é poder de paternidade e de filiação” 39. 

 Jesus é gerado continuamente pelo Pai na força do Espírito Santo, desde a 

Trindade imanente. Na encarnação, na vida pública, vai sendo gerado o Filho para o mundo, 

que é Filho no mundo, mas não é Filho do mundo, pois Ele se envolve com o mundo, porém, 

com a meta clara: o Pai e a realização do seu Projeto. Por isso, é que em Jesus, os homens vão 

aprendendo a ser filhos. 

A morte filial de Jesus é atestada desde seu nascimento pelos evangelistas. Em Mc 

1,1 é narrado: “Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus”. Ele é Filho e como 

Filho assume amar sem limites a missão que o Pai lhe confiou. Outras passagens bíblicas 

evidenciam a filiação de Jesus, como no dia do seu Batismo, no Rio Jordão, em Mt 3,17: “Ao 

mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: ‘Este é o meu Filho amado, em quem me 

                                                             

38 Id., Jésus Fils de Dieu, p. 82. 
39 Id., A morte do Filho, p. 60 
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comprazo’”; e em Mt 16,16: “Simão Pedro respondendo disse: ‘Tu és o Cristo, o Filho do 

Deus vivo’”.  

Também Lucas 2,49 evidencia a filiação de Jesus a Deus Pai: “Ele respondeu - 

por que me procuráveis? - Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai”. João também no 

seu Evangelho proclama: “E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós; e nós vimos a sua 

glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade” (1,14). 

O ser humano recebeu por herança o grande presente de ser filho no Filho. Quem 

crê, vai se tornando, dia após dia, filho de Deus, no empenho exigente da conversão do 

coração, vivendo as atitudes, as ações e os compromissos assumidos por Jesus. Quem deseja 

viver assim, necessita estar disposto a morrer com liberdade, como filho do Pai, assim como 

fez Jesus. 

Durrwell continua afirmando: “A morte foi a morte do homem-Filho de Deus que 

o Pai gera na morte” 40. O Filho morre, faz a caminhada de todo ser humano. O diferencial do 

Filho e de sua morte é que Jesus escolhe morrer todo voltado para o Pai. Essa atitude é de 

profunda contemplação. Pelo poder do Espírito Santo, o Pai gera o Filho em sua morte. 

A morte é algo que o ser humano não entende; ela é o que acontece de mais 

misterioso e pessoal na vida das pessoas; é entrega e mistério.  Jesus faz a experiência da 

morte em sua própria carne, é morte pessoal, é experiência humana de finitude. 

Paulo, em 1Cor 1,18, falando da morte de cruz, expressa-se dizendo que: “com 

efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se 

salvam, é poder de Deus”. O Filho de Deus morre brutalmente assassinado, e muitos se 

perguntam: “O que tem de beleza nesta morte? Que poder de Deus é esse que deixa o Filho 

morrer e não impede que isso aconteça?” Essas perguntas angustiam Durrwell que, aos 

poucos, vai respondendo a essas inquietações.  

O que aconteceu com o Filho foi terrível, Ele foi assassinado pelo poder opressor, 

que se via incomodado e ameaçado. Deus não abandona o Filho e, ao mesmo tempo, não o 

invade. Deixa o Filho ser Filho na liberdade, assumindo com responsabilidade seus atos. Em 

nenhum momento o Filho ficou desamparado pelo Pai e pelo Espírito Santo. 

                                                             

40 Ibid., p. 11. 
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Durrwell, continuando sua reflexão, diz que “o pecado é uma chave falsa que 

falsifica a interpretação da morte de Jesus” 41. Sim, o Filho não morreu por causa dos 

pecados, mas por causa dos pecadores; Ele não morreu para pagar dívida nenhuma, como por 

muito tempo a teologia da substituição defendeu. 

A morte do Filho de Deus não foi o momento da vingança do Pai, não foi a sede 

de justiça do Pai. A morte filial foi expressão do amor do Filho para com o Pai e de sua 

obediência, que é virtude filial. “Ao aceitar a morte, Jesus consente em existir só para o Pai 

que o gera. O Deus que está gerando o Filho na morte” 42. O que acontece na morte do Filho é 

Amor, o poder de Deus está no amor, Ele se dá, amando.   

O Filho morre voltado para o Pai, em íntima comunhão com Ele. Foi, por amor e 

com livre decisão que Jesus assumiu as consequências da morte e, nesse amor, toda a 

humanidade está envolvida. Durrwell afirma que “o ser humano é posto de pé em Jesus, é 

constituído Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos”. De agora em diante, o 

mundo “está liberado da escravidão do medo da morte”43. O ser humano na morte-

ressurreição, recebe uma nova vida, a vida de filho de Deus. 

O Pai de Jesus é o Pai essencial, caracterizado por ser a fonte e origem do Filho. 

Não é possível pensar em um Deus que é fonte, origem e absoluto em amar, que seja tão 

preocupado com vingança, dívida, substituição, satisfação de necessidades, pois Deus não 

precisa de nenhuma satisfação. Ele ama, gera, envia, acompanha e possibilita ao Filho ser 

Filho, gerando-o no amor. 

O Pai não deixou Jesus sozinho na hora da morte. E, mesmo como Filho de Deus, 

Jesus escolheu fazer a experiência humana, sendo Ele verdadeiro homem, assumindo esse 

gesto até o fim, a morte, em solidariedade com quem morre, como encontramos na Carta aos 

Hebreus 5,8: “embora fosse Filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento”. 

Durrwell se expressa assim falando do Pai:  

Quando a Escritura fala de “Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo”, a 
conjunção e exprime identidade. Deus é o Pai do Senhor Jesus; é assim que 
ele é o Deus infinito: em sua paternidade. Seu ser está empenhando e se 

                                                             

41 Ibid., p. 18 
42 Ibid., p. 25 
43 Ibid., p.28. 
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esgota na geração do Filho, uma vez que Deus faz habitar nele toda a 
plenitude de sua divindade44 

       

Esse Deus que é amor infinito, doação, autocomunicação, não cabe dentro dos 

parâmetros de vingança, de necessidades, de pagamento de dívidas. Deus deixa o Filho livre 

para assumir as consequências do amor e da obediência. Ao deixá-Lo livre, não o abandona e, 

prova disso, é a Ressurreição.  

Deus Pai, como diz nosso autor, é a fonte do amor no qual o Filho foi gerado:  

O Pai é a pessoa-fonte, o Filho a pessoa-acolhida, ele se recebe 

de outro, ele sai-de vem-de, ele vai para aquele do qual ele sai. 

Ele é uma pessoa diferente do Pai, de uma diferença radical, 

infinita. A pessoa de Jesus é radicalmente, infinitamente filial45. 

É surpreendente perceber como Jesus não se manifesta primeiramente como Deus, 

e sim com Filho de Deus, como podemos constatar nas afirmações de Jo 8,42; 13,3; 16,27-28. 

A consciência da filiação vai crescendo em Jesus até o cume da morte-ressurreição.  É 

vivendo essa consciência filial que Jesus vai desvelando sempre mais sua missão. 

Durrwell afirma que a morte de Jesus é a oração do Filho que se entrega ao Pai, 

confirmando a comunhão íntima que existe entre Eles e escreve:  

Jesus carrega sobre seu ser filial os pecadores. Ele os carrega em razão de 
sua filiação, portanto de sua santidade e não em razão do pecado. 
Carregando-os em seu ser filial, ele os filializa, expia a todos, no sentido 
bíblico do termo, quer dizer, fazendo-os passar da ruptura que é o pecado à 
comunhão na qual ele morre para o Pai. É ali que eles são criados, no infinito 
morrer do Filho para o Pai46. 

  

Durrwell vai compreendendo sempre mais que a filiação é parte de um processo 

de amor. “A morte de Jesus é filial, é um nascimento. O sepulcro está aberto. Tudo é 

                                                             

44 Id, O Pai, pp. 27-28. 
45 Id., Jésus Fils de Dieu, p. 32. 
46 Ibid., p. 72. 
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receptividade filial, principalmente sua morte” 47. Pela sua morte, Jesus dá sentido à sua 

obediência. Ele é a nova aliança renovada entre Deus e a humanidade. 

A morte filial é um evento trinitário, é o amor comunhão da Trindade que gera o 

Filho. O Pai ressuscita o Filho no Espírito Santo. A morte-ressurreição do Filho acontece 

dentro do mistério da Trindade. 

Nosso teólogo explora a profundidade da solidariedade de Jesus com a 

humanidade escrevendo: “Tudo leva a pensar que Jesus encontra cada pessoa na morte e a 

convida a descer ao imenso batistério no qual, em sua morte, ele se transformou”48. Também 

em cada ser humano, no momento decisivo de sua vida, a hora da morte, cada um tem a 

liberdade de acolher ou não o convite do Filho de entrar no Reino do Pai. 

                 É importantísimo, como expressa o teólogo Manuel Hurtado, que nos apaixonemos 

(por tudo o que é de Deus), como era apaixonado o Filho. Assim poderemos nos tornar filhos 

no Filho: 

Nós, cristãos, precisamos viver a paixão por Deus, a paixão pelo Reinado de 
Deus, a paixão por Cristo e a paixão pela humanidade. Essas são as paixões 
que acompanharam Jesus durante sua vida e seu ministério. São essas 
mesmas paixões que levaram Jesus até à cruz, essa paixão-amor vivida até o 
fim (Jo 13,1). Os sofrimentos de quem “amou até o fim” revelam as paixões 
com contornos evangélicos. Essas paixões é que são capazes de gerar vida, 
exatamente mutatis mutandis, como a paixão de Jesus gerou vida para nós.49 

 

A solidariedade cristã, para ser verdadeira, precisa ser expressão concreta do amor 

dedicado aos irmãos. Em sua vida, Jesus amou em gestos e palavras, e as pessoas foram 

entendendo a filiação, nesta forma de viver. Hurtado continua:  

A vida cristã, em boa medida, consiste em “olhar para aquele que 
transpassaram” (Jo 19,37), pois tal olhar nos remete a contemplar os 
transpassados deste mundo e a compreender nossa própria relação com 
Deus. Seria inaceitável para a fé cristã que depois de contemplarmos o 
Crucificado não sejamos imediatamente “atraídos” em direção aos 
transpassados da história, exatamente como o Jesus “elevado da terra” (Jo 
12, 32) atraía todos a si.50 

                                                             

47 Id., A morte do Filho, p. 63. 
48 Ibid., p. 165. 
49 HURTADO, M. “Olhar para aqueles que transpassaram (Jo, 19,37) uma theologia crucis para hoje”.  Revista de 
Espiritualidade Inaciana - Itaici, n. 97 setembro 2014.  p.52. 
50 Ibid., p.41 
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A filiação divina de Jesus foi sendo realizada na medida em que Ele se dedicou 

profundamente a Deus Pai e aos irmãos. Com seu comprometimento com a causa do Reino, 

Jesus deixa, para quem quiser segui-lo, a certeza de que o seguimento é compromisso que 

gera vida e que muitas vezes passa por mortes, angústias, sofrimentos, em defesa dos direitos 

dos irmãos. 

 

 Conclusão 
 

“E, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim” (Jo 12,32). 

 

Durrwell, ao falar do Filho de Deus e da íntima relação que sua morte tem com a 

Ressurreição, explica que tudo o que acontece na morte de Jesus é expressão de sua 

filialidade, pois, o Filho morre de amor:  

O amor total só tem sua pátria na morte. Ninguém entra no “Reino do Filho 
de seu amor” se não morre de amor, se não passa da Terra ao Céu pela força 
do amor. É nesse morrer de amor que Jesus é o Filho, é dessa maneira que 
ele é a porta, o mediador do bem-morrer51. 

 

Jesus, com sua morte filial, arrasta seus discípulos para o bem-morrer, a boa 

morte, como também pela mesma morte, as portas do céu estão abertas para todos aqueles que 

se configuram a Ele. 

Neste segundo capítulo fizemos a caminhada com o Cristo-crucificado, que em 

sua morte é gerado pelo Pai, na força do Espírito Santo; uma morte filial, solidária com a 

humanidade. Trilhamos os caminhos do Evangelho de João, das Cartas Paulinas, do quadro 

do sacrifício e fomos descobrindo a grandiosidade da morte filial de Jesus. 

No Evangelho de João é possível perceber a sintonia de amor e doação existente 

entre o Filho e o Pai. Jesus morre voltado para o Pai e seu Projeto, e, nesse gesto, carrega 

consigo toda a humanidade para o Reino definitivo. 

                                                             

51 DURRWELL, A morte do Filho, p.133. 
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Paulo, em suas Cartas, afirma que comungar com a morte de Cristo é participar de 

sua missão: “E, quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se 

submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos” (1Cor 15,28). A 

morte é vencida pelo amor do Pai que ressuscita o Filho no Espírito Santo. 

Ao perceber o Deus amor que está presente na vida do Filho e dos filhos, 

Durrwell faz suas reflexões teológicas, referindo-se ao assunto do sacrifico, diferente de 

outros teólogos que defendem o sacrifício como substituição, resgate, mérito e pagamento de 

dívidas. A teologia durrwelliana aborda o tema da expiação, ou sacrifico de Jesus, como 

sendo a oferta agradável que o Filho faz ao Pai. Doação que não é carregada de necessidades 

e nem de pagamentos. O sacrifico de Jesus foi gesto de amor e que gera amor.  

O Filho, em sua morte sem pecado, tira os pecados do mundo, tira-os por ser 

capaz de fazê-lo, ele que é Deus feito homem. Com a encarnação, o Filho se faz homem, 

passando a fazer parte, em sua carne, da humanidade. A existência histórica de Jesus confirma 

a beleza da doação que acontece na cruz-ressurreição, em que Deus age, amando. 

Foi trilhado também o caminho que passa pela morte filial de Jesus. É o Filho de 

Deus quem morre e, nesse gesto, acolhe todos em sua morte filial. Ele carrega toda a 

humanidade para o encontro do Pai. Durrwell afirma que “existe um batistério imenso, capaz 

de acolher todos os homens: o Filho em seu morrer por todos. Na hora da morte, qualquer 

pessoa pode descer a esse batistério” 52.  

Nosso autor, refletindo sobre a morte, diz que “a morte a que todo ser humano 

está sujeito pode se tornar para cada um o sacramento do seu nascimento”53. Essa é a fé de 

quem crê. E na morte do Filho, como comenta Durrwell, toda pessoa que morre pode descer 

ao batistério acolhedor que é Jesus.    

Na morte do Filho e dos filhos, acontece o nascimento para Deus, a volta para a 

casa do Pai, que é definitiva e motivo de esperança para todos. “É verdadeiramente divina 

essa morte da qual toda e qualquer pessoa, em todo e qualquer tempo pode dizer: ‘Em sua 

morte, ele pensou em mim, me conheceu e amou e se entregou por mim’”.54 Com essas 

                                                             

52 Ibid., p. 146. 
53 Ibid., p.158. 
54 Ibid., p. 162. 
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palavras durrwellianas, podemos concluir que em sua morte, Jesus é solidário com toda a 

humanidade, salvando-a. 

Na morte de Jesus, Deus antecipa, na vida de mulheres e homens o que acontecerá 

com os injustiçados, pobres e deixados de lado, que são os preferidos de Deus. O Pai 

ressuscita Jesus na morte. O grito de Jesus na cruz não foi de abandono e sim de autêntica 

intimidade. Nosso autor, pouco antes de morrer, outubro de 2005, antes do prefácio do Livro: 

A Morte do Filho, pede para que escrevam: “Tenho sede! É a oração filial por excelência 

pronunciada por Jesus. É a expressão da identidade do Filho em seu mistério”. 

Fazendo memória do peregrinar humano de Jesus, que revela seu ser divino, a 

solidariedade de Jesus com a humanidade, na hora de sua morte, foi percebida, junto ao povo. 

O Filho de Deus, no seu caminho de solidariedade fez o percurso doloroso da morte de cruz, 

e, neste gesto, toda a humanidade estava com Ele, no Pai, pelo Espírito Santo. 

Jesus é solidário com os seres humanos na alegria e na dor, em tudo o que marca a 

vida do dia a dia e com todos, sobretudo com os pequenos, os simples e os humildes, os que 

não têm nem voz, nem vez: os pobres. No anonimato da pobreza, Jesus vê a possibilidade de 

entregar sua vida sem reservas, de forma solidária, para que todos possam habitar dentro do 

coração da Trindade. 
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Capítulo III 

Ressurreição: evento trinitário de solidariedade com a 
humanidade 

  

 

Introdução  
      

“E se o Espírito Daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, 
aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos 

corpos mortais, mediante seu Espírito que habita em vós.” (Rm 8,11). 

   

Neste capítulo abordaremos o tema principal da dissertação: a Ressurreição de 

Jesus como solidariedade com a humanidade, na teologia de François-Xavier Durrwell. Para 

nosso autor, o cume da filiação de Jesus se dá na Páscoa. Cristo, em sua Ressurreição, é 

gerado pelo Pai. “Em sua ressurreição, Jesus nasce Filho de Deus no Espírito Santo” 1. Em 

Jesus, Deus possibilita à criatura o conhecimento da Trindade e fazer parte deste Mistério. 

O que impulsionou Durrwell em suas pesquisas foi o esplendor da Ressurreição 

de Cristo. Nosso autor se coloca a serviço desse acontecimento e depois da composição do 

seu primeiro livro 1950: A Ressurreição de Cristo, mistério de salvação, ele não desviou seu 

olhar de Cristo e do Mistério da Salvação.   

Durrwell, em seus livros, elaborou uma teologia trinitária partindo do mistério 

pascal e é nesse contexto que ele vai, gradualmente, definindo a presença e a missão de cada 

uma das Pessoas trinitárias. Para ele, é a Trindade que vai traçando com a humanidade 

relações de solidariedade. A salvação acontece por meio do Pai, mediante o Filho, no Espírito 

Santo. Com a Ressurreição toda a humanidade é contemplada dentro do seio da Trindade.      

                                                             

1 DURRWELL, F. –X. Cristo nossa páscoa. Aparecida: Santuário, 2006, p. 15. 
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Durrwell, refletindo o acontecimento da Ressurreição nos Evangelhos Sinópticos 

e nos Atos dos Apóstolos, entende que ela é a realização concreta do Reino, vivida pelos 

Apóstolos e pelas comunidades cristãs. Nesses livros a Ressurreição aparece como motivação, 

que transforma a vida de quem é atingido em sua própria história e, ao mesmo tempo, é algo 

que não pertence ao mundo e à história em si, pois não é possível prová-la cientificamente. O 

que pode ser compreendido da Ressurreição nos Sinópticos e nos Atos dos Apóstolos é que 

ela atinge as pessoas no mundo, e, ao mesmo tempo, deixa marcas nesse mundo, abrindo 

relações novas, de mais vida.  

Na teologia de São João, a Ressurreição é entendida como glorificação do Filho, 

como volta Dele para junto do Pai; é obra que tem a participação do Espírito Santo e é muito 

mais que mudança de ambiente, sair da terra e ir para o céu: é transformação divinizante (cf. 

Jo 17,5). Na volta para junto do Pai, Jesus não vai sozinho, pois leva consigo toda a 

humanidade. 

Adentrando sempre mais em nossa pesquisa, vamos acompanhar o pensamento do 

autor que, através da reflexão dos Evangelhos Sinópticos, do Evangelho de João e das Cartas 

de Paulo, confirma que a Ressurreição é evento Trinitário que forma comunidades e abre 

espaço de vida, a fim de que todo ser humano que crê, alcance a meta maior que é o encontro 

com o Pai no seu reinando de amor. A Ressurreição, como a morte de Jesus, é sabedoria de 

Deus. Na Ressurreição do Filho, a humanidade tem acesso ao infinito amor de Deus.   

Nos Escritos Paulinos, o título de Filho de Deus é o que define a missão de Jesus. 

Nosso autor afirma que a filiação é o que constitui a identidade de Jesus e utiliza o texto de 

Romanos 1,4 para fundamentar sua tese sobre a Ressurreição, como evento da plenitude da 

filiação: “estabelecido Filho de Deus com poder por sua Ressurreição dos mortos, segundo o 

Espírito de santidade, Jesus Cristo Nosso Senhor”. O Pai, ressuscitando Jesus no Espírito 

Santo, torna-o plenamente Filho. 

Na teologia de Durrwell, a Trindade é presença ativa na história humana e na 

Ressurreição de Jesus. Nos dois capítulos anteriores falamos da atuação do Pai e, agora, 

evidenciaremos a presença do Espírito Santo. Nosso autor, em suas reflexões sobre o evento 

Ressurreição, ressalta a presença do Espírito Santo e afirma que: “na Trindade, é preciso 

repetir, o Espírito não vem por acaso, não surge após a geração do Filho, ele não é final do 
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movimento trinitário. Ele é o próprio movimento, o poder que faz gerar, a força do amor na 

qual o Pai gera. Longe de ser estéril, ele é a fecundidade divina” 2. 

No processo da busca dos sinais de encontro com o Ressuscitado no mundo hoje, 

o teólogo francês fala da Igreja e da Eucaristia como meios privilegiados. A Igreja é presença 

de Cristo no mundo, e os Sacramentos são os sinais que concretizam na humanidade o amor 

de Deus e que fazem de todos os seres humanos, filhos no Filho. Nosso autor vê os 

Sacramentos como caminhos de encontro com o Ressuscitado e dá uma especial atenção à 

Eucaristia, que é o Sacramento Pascal. Ele diz que “a eucaristia é uma páscoa já presente” 3. 

Por meio da fé e dos muitos gestos de amor gratuito, de solidariedade e de 

compromisso para com os sofredores, é possível ver os caminhos traçados pelo Ressuscitado 

na história. São sinais de vida em abundância que deixam marcas fecundas de vida e paz. “A 

paz esteja com vocês” é o grande apelo de Jesus ressuscitado para seus discípulos. Essa é a 

marca infinita da presença do Ressuscitado em nosso meio.  

 

1. A Ressurreição nos Sinópticos e nos Atos dos Apóstolos 
 

“quanto a nós, anunciamos-vos a Boa Nova: a promessa, feita a nossos pais, Deus a 
realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está 

escrito nos Salmos: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei”. (At 13,32-33). 

 

 

Nosso autor, refletindo os textos dos Evangelhos Sinópticos, concluiu que a 

Ressurreição de Jesus foi o acontecimento que provocou a fé e o testemunho de quem o havia 

seguido em sua vida pública, e, também, de quem não o havia seguido, e, até mesmo, de 

quem não teve nenhum contato com Ele. O Evento da Ressurreição incentivou os Apóstolos e 

a comunidade cristã para sair do luto e a abrir os braços para a vida, testemunhando a vida do 

Ressuscitado. 

                                                             

2 Ibid., p. 192. 
3 Id., Ressurreição, p. 369. 
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O Ressuscitado é apresentado pelos Sinópticos como o enviado que cumpriu sua 

missão de fazer conhecer o Reino e de implantá-lo no mundo, por meio de sua obediência, 

com amor gratuito e em solidariedade com a dor do mundo. O advento do Reino aconteceu 

com a vitória da vida sobre o pecado. A Ressurreição de Jesus é a confirmação de que o 

reinado de Deus aconteceu e continua acontecendo todos os dias. 

Os Sinópticos narram alguns fatos que mostram como a Ressurreição foi acolhida. 

O Senhor Ressuscitado apareceu a Madalena, a Pedro, a João, aos Apóstolos reunidos, aos 

discípulos de Emaús e a tantas outras pessoas. É interessante perceber como as testemunhas 

do Ressuscitado passam pelo processo do ver para o crer e, consequentemente, para o 

anunciar.  

O primeiro momento do encontro com o Ressuscitado é o ver, que é a iluminação, 

a abertura da mente que leva à compreensão, ao reconhecimento de Jesus como o Filho de 

Deus (cf. Mc 15,39), ao testemunho e ao anúncio. Quem chega a anunciar Jesus Ressuscitado 

passou por um movimento interior de aceitação de Cristo e de sua missão, tornando-se capaz 

de enfrentar todas as barreiras pelo Projeto anunciado por Cristo. 

A descoberta do sepulcro vazio, do desaparecimento do corpo de Jesus, no 

primeiro momento causa espanto, reação espontânea de todos aqueles que se deparam com 

uma grandeza que os superam imensamente4. Mas, a busca sincera e corajosa da verdade leva 

à certeza de que o Senhor ressuscitou: “Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito! 

Venham ver o lugar onde ele estava”. (Cf. Mt 28,6) Essa expressão é verdade cristã é o dado 

central do anúncio pascal comunicado por todos os evangelistas. 

Em Atos 3,15 e 4,10 encontramos a frase: “Vocês mataram o autor da vida, mas 

Deus o ressuscitou dos mortos”, que mostra para nós a oposição existente entre o agir dos 

judeus e o agir de Deus, e confirma que Jesus é aquele que, ressuscitado dos mortos, 

comunica a vida.  

A ação do Espírito, Santo-dom, infundido pelo Pai por meio de Cristo 

Ressuscitado sobre a Igreja nascente, ilumina e fortalece os apóstolos e as comunidades 

cristãs para compreenderem a Ressurreição, para viverem como ressuscitados, e para terem 

                                                             

4 Cf. Mc 16,6; Mt 28,5; Lc 24,3.12. 
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condição de ser enviados por Jesus, como testemunhas a serviço da Palavra de Deus e em 

obediência a Ele (Lc 24,49), até os confins do mundo. 

Depois da Ressurreição, como encontramos em Lucas 24,25-27, é Jesus mesmo 

que vai ao encontro dos discípulos para ajudá-los a compreender o acontecimento e a superar 

os medos. Esses versículos mostram que foi Jesus quem mostrou como o evento da salvação é 

a realização de quanto disseram os Profetas. No versículo 26 “não era preciso que o Cristo 

sofresse tudo isso e entrasse em sua glória?”, percebe-se o querer divino que se expressa num 

plano de salvação e que prevê dois movimentos: paixão e glória. 

O versículo 27 “E, começando por Moisés e percorrendo todos os Profetas, 

interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito”.  Esse versículo ajuda a 

perceber um dos anúncios mais relevantes: O Kerygma primitivo, isto é, a unidade dos dois 

momentos: a Morte e a Ressurreição, o Crucificado é o Ressuscitado . Os escritos do Novo 

Testamento são testemunhos das comunidades cristãs. Vivenciando a Ressurreição, a primeira 

comunidade cristã pôde olhar para trás e reconhecer que aquele que fez história com eles, 

Jesus de Nazaré, é o Filho Eterno, transmitindo-nos uma experiência histórica da fé, que 

continua se repetindo e sendo celebrada na história de todos os tempos.  

Como os Sinópticos, os Atos dos Apóstolos confirmam a identidade entre o 

Crucificado e o Ressuscitado (cf. At 2,23; 3,15; 5,30). A Ressurreição de Jesus é a realização 

de um fato escatológico. Jesus de Nazaré pregou, fez milagres, foi julgado e crucificado; Ele é 

o Messias e a sua Ressurreição é a prova e a inauguração dos tempos últimos. Pedro, no dia 

de Pentecostes, proclamou: “Que toda casa de Israel saiba, portanto, com a maior clareza, que 

este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo” (Atos 2, 36). É a solene 

proclamação da exaltação de Jesus. Aquele que todos viram crucificado, Deus o ressuscitou. 

Ele é verdadeiramente o Messias esperado que instaurou o tempo definitivo da salvação. 

Pedro proclama o kerigma cristão, confirmando a Ressurreição de Jesus. A partir 

desse momento, a Ressurreição será o centro de sua pregação. De fato, todos conheciam a 

vida de Jesus até sua morte, por isso, “o apóstolo não lhes anuncia senão a ressurreição” (At 

2, 24-32; 3,15). 
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2. A Ressurreição na teologia de São João 
 

“ Diz-lhe Jesus: “Maria!” Voltando-se, ela lhe diz em hebraíco: “Rabbuni”!,  

que quer dizer “Mestre” (João 20,16). 

     

  

O anúncio principal do Evangelho de João é o amor de Deus. O Filho é o grande 

símbolo do Pai, que revela a todos esse amor e convida a vivê-lo. Os relatos desse Evangelho 

são ricos de sinais que ajudam a perceber como o Pai e o Filho caminham juntos por amor à 

humanidade. Nesse Evangelho, Deus é identificado como o Pai que cuida do Filho e nunca o 

abandona (Cf. Jo 5,20; 10,36;11,4).   

A Ressurreição é o sinal do amor do Pai para com o Filho, no Espírito Santo. 

Quando Jesus se declara: “Eu sou a Ressurreição e a Vida” (Jo 11,25), ele está afirmando que 

o amor do Pai atingiu primeiramente sua vida, ressuscitando-o e, depois atingirá, a vida de 

todas as pessoas que creem Nele. A Ressurreição, então, é um ato pessoal de Jesus e depois 

comunitário, pois é evento aberto e ofertado para toda a humanidade.  

Na véspera de sua morte, Jesus anuncia que, após sua partida para o Pai, enviaria 

o Espírito Santo: “Entretanto, digo-vos a verdade: convém que eu vá! Porque se eu não for, o 

Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vo-lo enviarei” (Jo 16,7). E na tarde do dia de Páscoa é 

o Cristo em seu ser total que aparece aos apóstolos e sopra sobre eles dizendo: “recebei o 

Espírito Santo” (Jo 20,22). 

Durrwell, ao falar da volta do Filho ao Pai, faz uma pergunta: “por que o Filho 

glorificado não pode ficar na terra e dar, mesmo assim, seu Espírito?”5. A volta de Jesus para 

junto do Pai, obra que tem a participação do Espírito Santo, é essencialmente ligada à futura 

missão do Paráclito, porque Ele será sua renovada presença no mundo e sua permanência 

junto aos discípulos. Como o Pai enviou o Filho, assim o Filho envia o Espírito.  

Jesus, em sua vida terrena, foi a escrita de Deus e revelou o que Deus pensou para 

a humanidade.  Em João 1,18, lemos que “Ninguém jamais viu a Deus; Deus Filho único, que 

                                                             

5 Id., p.106. 
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está no seio do Pai, no-lo revelou”. Isso ajuda a perceber a íntima relação que existe entre o 

Pai e o Filho e entre Eles e a humanidade.   

Em João 20,1-15, encontramos o relato da ida de Maria Madalena ao túmulo do 

Senhor. Ela, ao constatar com surpresa que o corpo de Jesus não estava no túmulo, não teve 

alternativa senão correr desesperada em busca de quem pudesse ajudá-la a encontrar o corpo 

do Mestre. Vai correndo para encontrar Pedro e o discípulo amado por Jesus, e comunica que 

o corpo do Senhor havia sumido. Ninguém compreende o que podia ter acontecido. Os fatos 

são tão novos que os corações dos discípulos e o coração de Madalena continuam na 

confusão, na dor, na memória recente da “Hora do Senhor” (cf. 20,17-37).  

Pedro, ao receber a notícia de que o corpo do Mestre não estava no túmulo, corre, 

busca, chega ao túmulo; entra e vê os detalhes do ambiente: as faixas e o sudário. Tudo fala e 

confirma o que Madalena havia comunicado e, finalmente: “viu e creu” (v. 8). Faz sua 

primeira experiência de Ressurreição. 

Ele e o discípulo amado voltam para casa (cf. v. 10). Maria Madalena, porém, 

permaneceu do lado de fora do túmulo desconsolada e chorosa, inquieta, mas sem desistir de 

buscar o corpo de Jesus. Em meio ao desconsolo, Madalena faz um gesto significativo: 

inclina-se e olha para dentro do túmulo, para o lugar no qual se torna possível ver mais, 

compreender. Entram em cena dois anjos que perguntam: “por que choras”? (v. 13). É um 

acontecimento revelador da presença e do Amor de Deus Pai, mas Madalena ainda não 

compreende. A Ressurreição deve ser crida, é necessário que a pessoa passe do ver para o 

crer. É o crer que fundamenta o evento que é novo para aqueles discípulos e para Madalena. 

Enquanto ela explica sua dor aos anjos, eis que o Senhor aparece e pergunta: 

“Mulher, por que choras?”, e acrescenta: “quem procuras?” (v. 15). Madalena continua 

buscando o corpo do Senhor e mostra ter muita ousadia ao dizer: “Senhor, se foste tu que o 

tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei” (v.15). Quanta coragem nessa mulher! Só 

quem ama pode pensar e querer fazer coisas consideradas absurdas, desafiantes.   

O v.16 lembra 10,3-4.14, que apresenta Jesus como o Bom Pastor que conhece 

suas ovelhas pelo nome, e essas conhecem sua voz. Ele chama Maria pelo nome, em sua 

língua, na intimidade do seu ser: “Mariâm ”. Madalena experimenta uma emoção muito 

profunda em se sentir chamada pelo nome. Jesus a chama, o Amado chama a Amada do jeito 
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que só ela pode entender. Madalena revive o que sentiu naquele dia em que Ele, o Senhor, 

libertou-a do mal.  

Ela não tem mais dúvidas, a luminosidade toma conta da sua consciência de 

discípula e acontece o encontro tão desejado. Aquele que ela pensava ser o jardineiro é o 

Senhor! A experiência é inexplicável, o evento é ressuscitante!  Ele está vivo! 

É um reencontro rico de familiaridade, de comunicação, de comunhão, de 

verdadeiro amor. O encontro de Jesus com Maria Madalena é o encontro do Filho 

Ressuscitado com a humanidade. Madalena está convencida de que Jesus continuará sua vida 

terrena como antes da Paixão e Morte. Mas as palavras com as quais Jesus se dirige a ela, 

deixam-na perplexa: “Não me retenhas! Pois eu ainda não subi para meu Pai. Mas tu vais ter 

com os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, que é vosso Pai, para o meu Deus, 

que é o vosso Deus” (v.17). Algo novo aconteceu. 

As palavras de Jesus: “não me retenhas”, têm uma explicação: “Jesus pretende 

significar a Maria que a mudança que se opera nele, em função da sua passagem para junto do 

Pai, vai acarretar um novo tipo de relações” 6. Trata-se da relação com a pessoa de Jesus 

Ressuscitado. 

Maria Madalena não pode se entreter naquele momento com Jesus, ela tem que se 

apressar para cumprir sua missão de anunciar a Ressurreição como volta para o Pai. Com esse 

gesto salvífico, Deus se torna Pai também dos discípulos e eles se tornam irmãos de Jesus. A 

corrida de Madalena ao encontro dos irmãos revela que ela entendeu que o Evento é 

ressuscitante, e que não pode retê-lo apenas para aquele pequeno grupo, pois a Ressurreição é 

para todos, é sinal da solidariedade de Deus para com a humanidade. 

Jesus chama Deus de “o meu Pai”. É a primeira vez que Jesus fala da paternidade 

de Deus com relação aos discípulos, a quem chama também de seus irmãos.  Isso confirma a 

Nova Aliança da qual os discípulos fazem parte, pela intensidade da relação deles com Jesus, 

que entrou na glória do Pai. 

A comunidade joanina está convencida de que Jesus intercede como Mediador-

Paráclito diante de Deus. Na oração de 17,11-26: “Pai Santo, guarda-os em teu nome”, Jesus 

                                                             

6  BÍBLIA TRADUÇÃO ECUMÊNICA. São Paulo: Loyola, 1994. Jo 20,17, nota de rodapé “d”, p. 2091. 
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pede ao Pai Santo para conservar os discípulos na santidade, que significa serem uns juntos a 

Ele e ao Pai, no Espírito Santo, mesmo permanecendo no mundo.        

O pedido fundamental da oração de Jesus é a unidade: “que todos sejam um, 

como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti; que também eles estejam em nós, a fim de que o 

mundo creia que tu me enviaste”. A unidade é sinal do amor do Pai aos fiéis, como também é 

confirmação da correspondência entre o amor do Pai para com Jesus e seu amor para os que 

creem. 

No Evangelho de João, Jesus vai deixando sempre mais clara sua intimidade e 

proximidade com o Pai e a missão recebida Dele: “Eu e o Pai somos um” (Jo 10,30) e 

também: “Tudo o que o Pai tem é meu”. (Jo 16, 15). 

O sentido final da afirmação de Jesus, para fazer conhecer o Pai, é explicitado 

com uma síntese, a mais alta de todo o Evangelho: o amor do Pai pelo Filho passa nos fiéis 

como uma realidade interior dinâmica, junto à presença de Jesus. A relação de Jesus com o 

Pai é real e é real também a relação entre Deus e os irmãos. O Pai de Jesus é o mesmo Pai dos 

fiéis, ou irmãos, por isso se pode falar que Deus é nosso Pai.  

Para Durrwell, a Ressurreição de Jesus no Evangelho de João confirma a filiação, 

a íntima relação entre o Pai e o Filho, no Espírito Santo. Atesta a confiança do Filho no Pai na 

entregar amorosa de Jesus. O Filho intuía que o Pai não o abandonaria. A realidade da 

presença da Trindade no evento da Salvação é marcante. O Filho foi ressuscitado pelo Pai, na 

força do Espírito Santo. 

 

 

3. Ressurreição nas Cartas Paulinas e Hebreus 
 

“E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus  

foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5,5). 

 

Durrwell fundamentou suas pesquisas e reflexões no evento Ressurreição também 

nas cartas de São Paulo. Ele escreve que: “Para Paulo, Cristo ressuscitado é o começo 
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absoluto, a primeira irrupção de ordem divina no mundo do pecado. A marcha da salvação 

inicia a partir da Ressurreição (At 26,23)” 7. É na Ressurreição que está o cume do amor de 

Deus. A irrupção de Jesus no mundo do pecado garante que o ser humano, em Cristo, seja 

nova criatura.  

O texto de 1Cor 15,3-4 foi motivo de reflexão para que Durrwell pudesse 

compreender melhor o sentido da morte e ressurreição de Jesus: “Eu vos transmiti, em 

primeiro lugar, o que eu mesmo recebera; Cristo morreu por nossos pecados, segundo as 

Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras”. Essas palavras de 

Paulo são, sem dúvida, o mais antigo Kerigma da morte e Ressurreição de Jesus. A 

comunidade pascal identifica o Servo do Senhor com Cristo (cf. Is 53), que preanunciou sua 

morte para a salvação de todos. O anúncio da sepultura de Jesus e da sua Ressurreição ao 

terceiro dia, segundo as Escrituras (cf. v.4), é o termo fixo da fé cristológica (cf. Is 53). 

É importante ressaltar que o termo “ressuscitou”, de 1 Co 15,4, quer nos dizer que 

Jesus foi o primeiro que recebeu os efeitos da Ressurreição. Não foi Ele que se ressuscitou, e 

sim o Pai que o ressuscitou. A morte de Jesus é fato constatado “foi sepultado” (v.4), o 

sepultamento confirma a realidade da morte. E a Ressurreição confirma o amor de Deus 

derramado na vida do Filho. 

Paulo fala da Ressurreição como vida nova e objetivo fundamental da pregação da 

fé cristã. Na Ressurreição de Jesus se fecha o arco do amor pleno. A Ressurreição é o presente 

definitivo, ela nunca passa, está sempre acontecendo. Paulo sente o dever de dizer o que 

acredita e afirma com segurança que, se não houvesse a Ressurreição dos mortos, o 

cristianismo seria apenas mais um movimento religioso da época. 

A Ressurreição é a manifestação da potência salvífica do Pai em Cristo, pelo 

Espírito Santo. Depois da morte real, Jesus passou para outra esfera de existência. Paulo faz a 

experiência profunda do encontro com o Ressuscitado e sua dedicação ao trabalho, em favor 

do Evangelho, é o carimbo que comprova sua experiência com Jesus Cristo vivo. É Nele que 

Paulo encontra a mudança total de sua vida e recebe a força para evangelizar.   

                                                             

7 DURRWELL, Ressurreição p. 31. 



71 

 

A Ressurreição provoca a fé, é motivo de credibilidade, é o objeto mesmo da fé de 

Paulo. “Porque se confessares bem alto com tua boca que Jesus é o Senhor, e se creres em teu 

coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo” (Rm10, 9). 

Cristo é o ponto de chegada ao qual é orientado todo o Antigo Testamento. A 

pessoa humana, para se apropriar da salvação, deverá dar seu consentimento no íntimo do ser, 

e, depois, expressá-lo exteriormente no âmbito da comunidade cristã, na qual vive, 

professando sua fé e invocando a Cristo.   

Nosso autor afirma que “Paulo é o apóstolo do Senhor ressuscitado”8. Depois da 

conversão, Paulo não tem medo de dizer que foi salvo por Jesus morto e ressuscitado. O 

apóstolo vê na Ressurreição o caminho aberto para a humanidade participar da Glória de 

Deus. Em Atos 26,23, Paulo declara que Cristo ressuscitou, e a ressurreição é nascimento, é 

vida. Esse texto dos Atos dos Apóstolos é motivo de muita reflexão para Durrwell, que 

declara ser a Ressurreição o ápice da filiação: “Cristo cuja existência de Filho de Deus não 

começa senão na ressurreição” 9.  

Com essa afirmação, Paulo une de forma profunda morte-ressurreição, 

humanidade-Trindade. Em Romanos 1,4, Paulo afirma novamente que é na Ressurreição que 

Jesus é estabelecido Filho, como escreve também Durrwell: “... foi estabelecido Filho de 

Deus no poder pela ressurreição dos mortos, segundo o espírito de santidade” 10.     

O que não significa que Jesus não era Filho de Deus antes da Ressurreição, mas 

que através dela foi estabelecido, confirmado, como Filho de Deus. Essa confirmação dá novo 

vigor para os filhos, que se tornam filhos no Filho.  Pela Ressurreição, Jesus foi constituído 

Filho de Deus, isto é, Messias e Salvador no sentido pleno; Ele é Messias também antes da 

sua glorificação; com ela, porém, sua realidade de Filho de Deus Salvador toca o cume.  

Um texto bíblico que nosso autor utiliza para confirmar a solidariedade de Jesus 

para com a humanidade é Hb 7,26. Jesus é chamado de Sumo Sacerdote por oferecer um 

sacrifício de purificação pelos outros e não por si mesmo. Ele é sacerdote eternamente, porque 

a natureza humana assumida por Ele permanece também em sua glória.  

                                                             

8 DURRWELL, Ressurreição, p.30. 
9 Ibid., p.31. 
10 Ibid., p.31. 
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O sacerdócio levítico foi questionado pelo sacerdócio de Cristo. No primeiro 

sacerdócio era necessário separar, ritualmente, dentre os homens da tribo de Levi, o mediador 

da relação do povo com Deus, para que separado do povo, pudesse oferecer sacrifícios e 

rituais a Deus (cf. Lv 21). Exercendo esta forma de sacerdócio, o Criador e a criatura 

continuavam separados, distantes um do outro, sem que houvesse uma eficaz comunhão.   

O sacerdócio de Jesus realiza a união entre o Criador e a criatura. Com Jesus essa 

mediação real e plena é possível, pois Ele, antes da criação, já estava junto de Deus. A vinda 

de Jesus, atestada em Hebreus 1,1-4, possibilita à humanidade participar da realidade da vida 

divina. Em Jesus, o verdadeiro e único Mediador, a criatura e o Criador entram em grande 

comunicação (cf. Hb 1,3). O Filho é quem abre as portas do céu para a humanidade, pois 

sustenta o universo pelo poder de sua Palavra. O Criador se entrelaça com a criatura, 

envolvendo-se com ela. 

É sendo fiel e obediente ao Pai que Jesus, o Sumo Sacerdote, realiza sua mediação 

e oferta sacerdotal, que é bem diferente da oferta do sacerdócio levítico. Jesus dá um novo 

significado ao que o rito do sacerdócio levítico não era capaz de realizar. “ Ele atravessou a 

tenda maior e mais perfeita que não é obra de mãos humanas” (Hb 9,11). Com Jesus o novo é 

estabelecido; o Filho de Deus realiza o que nenhum outro Sumo Sacerdote havia realizado 

antes. Ele entra definitivamente no santuário, para que a eficácia do sacrifício não se realize 

apenas uma vez por ano e muito menos simplesmente com sangue de animais. É um sacrifício 

único, definitivo e eterno realizado por Cristo, derramando o próprio sangue. 

A entrada definitiva de Jesus no santuário coloca o ser humano em íntima relação 

com Deus. Todos “temos a liberdade de entrar no santuário [...] nele temos um caminho novo 

e vivo que Ele mesmo inaugurou” (Hb 10, 19-20), pela sua humanidade temos contato com a 

tenda maior e perfeita, por que Jesus “é o mediador da Nova Aliança” (Hb 9,15). 

O autor da Carta aos Hebreus convida todos os cristãos a responderem a Cristo 

Sumo Sacerdote, com pleno coração. Há um novo caminho a ser seguido: “temos total 

garantia de acesso ao santuário pelo sangue de Jesus”. (Hb 10,19). As barreiras impostas 

pelos ritos antigos não existem mais, o que existe com a realização da Nova Aliança é uma 

grande relação de intimidade entre o povo e Deus.  

Jesus é o Sumo Sacerdote, pois viveu plenamente a obediência ao Projeto do Pai. 

Ele é também a concretude da humanidade, é a referência do que é ser realmente humano. Em 
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Jesus, todos os cristãos são lançados na herança do Reino, são participantes do corpo inteiro 

do sacerdócio verdadeiro de Cristo, tendo acesso a Deus. Somos herdeiros do Deus da Vida.  

A pregação da Igreja confirma que Jesus era o Messias esperado; Ele assumiu a 

natureza humana, morreu e ressuscitou. A base da nossa fé é a Ressurreição de Jesus. Esta é a 

garantia de nossa ressurreição (1Cor 15, 20-23). A certeza da Ressurreição de Jesus abre para 

a humanidade inteira a perspectiva da ressurreição. 

Na Ressurreição de Jesus, novas relações entre Deus e a humanidade são 

possíveis. “Deus é amor” (1Jo 4,8.16) e, como afirma nosso autor: “um verdadeiro amor é 

sempre imolado”1. O amor é sempre doação e entrega, sem exigências, sem esperar nada em 

troca.  

 

4. Cristo ressuscitado pelo Pai no Espírito  
    

 “A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus  

e a comunhão do Espírito Santo estejam com          

todos vós”(2Cor 13,13). 

    

François-Xavier Durrwell começa sua reflexão sobre a Ressurreição e o Espírito 

Santo fazendo as perguntas: “qual é o Dom que a união com o Salvador glorioso assegura ao 

fiel?” e “a existência nova do Salvador não seria caracterizada pelo Espírito Santo, e o dom 

que ela nos merece não seria este Espírito?” 11. O Espírito Santo é a graça messiânica 

essencial, o cumprimento da promessa do Pai (cf. Lc 24,49)12. 

Nosso autor comenta que nas reflexões teológicas do passado, o Espírito Santo 

estava escondido atrás de Jesus. Esse dado da atuação do Espírito Santo na vida de Jesus era 

pouco estudado. O Santo Pneuma é o agente principal da Ressurreição do Filho. “Deus, como 

ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder” (1Cor 6,14).  

Esse poder é a força do Pneuma que aparece já no Antigo Testamento: Ele é a 

força criadora de Deus no mundo (cf. Gn 1, 2; Sl 104,29; Sl 139,7); é força que domina o 

                                                             

11 Ibid, p. 93. 
12 Ibid, p. 94. 
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homem (cf. Jz 13,25; 14,6; 15,14). No Novo Testamento, em Lucas, é pelo Espírito Santo que 

Cristo é munido da força do Altíssimo (cf. Lc 1,35); é a força que aparece no Jordão (cf. 

3,22); é pela posse do Espírito que Jesus entra na vida pública (cf. 4,1.18; 4,14; 6,19); ele 

expulsa os demônios pela força do Espírito (cf. Lc 11,20; Mt 12,28).  

É o Espírito que se revela como força, que dá força aos cristãos para continuarem 

no seguimento de Cristo. A teologia bíblica aponta uma íntima relação entre Espírito e força. 

A Ressurreição é o triunfo final do Espírito. Nosso autor, comentando sobre o Espírito Santo 

na Ressurreição de Jesus, afirma que Ele é amor:  

 

No Espírito, o Pai o gera, no Espírito, o Filho deixa-se gerar, da mesma 
forma que no mistério íntimo de Deus, o Espírito é uma pessoa em duas 
outras, e as funde na unidade, como faz da morte e ressurreição um só 
mistério. O Filho morre no amor do Pai (Jo 14, 31); o Pai o ressuscita no 
amor. O Espírito é o amor e faz da morte e da ressurreição um único mistério 
de amor13. 

   

Paulo afirma que toda a humanidade é herdeira da Ressurreição: “Deus, como 

ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder” (1Cor 6,14). “Se Cristo 

ressuscitou pela força..., é pelo Espírito Santo que tornou a viver”  

Na economia da salvação, carne e espírito estão ligados. Paulo, em 2Cor 13,4, 

afirma: “Pois, mesmo que tenha sido crucificado por fraqueza, vive todavia pelo poder de 

Deus”. A glória e o pneuma estão intimamente ligados no pensamento de Paulo. Também no 

Antigo Testamento, a Glória de Deus é presente na nuvem de fogo, que é a morada de Deus. 

No Novo Testamento, o poder do Altíssimo desce sobre Maria como uma nuvem 

(cf. Lc 1,35). Essa presença de Deus se identifica com o Espírito que age em Maria. Paulo usa 

as palavras glória e poder quase sempre juntas, “quando Cristo vier, transformará nosso corpo 

de baixeza à semelhança do seu corpo glorioso pelo poder de Deus, que opera na 

ressurreição” (Fl 3,21). A glória de Deus presente no cristão é dom da efusão do Espírito.  

Para Paulo, onde reina o Espírito do Senhor reina a liberdade. A vida de Cristo é a 

mesma vida do Espírito; na Trindade, o que é vivido por cada uma das três Pessoas divinas é 

                                                             

13 Id., Cristo Nossa Páscoa, p. 4. 
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vivido também pelas outras. “O Espírito Santo tornou-se o princípio vital de Cristo e 

transformou o homem fraco semelhante aos pecadores, em santa e santificante força divina, 

pela plenitude de Deus” 14. 

Foi por nós que Cristo ressuscitou (cf. 2Cor 5,15). “Cristo-espírito é fogo que se 

difunde, vida que brota para doar-se” 15. O Espírito é força vivificante que age em Jesus e em 

todos aqueles que têm fé. Quem se une a Cristo, em seu Corpo que é a Igreja, torna-se um só 

espírito com Ele (cf. 1Cor 6,17). Para Paulo, o Espírito é o “princípio vivificador pelo qual o 

Salvador reviveu, no qual ele vive divinamente e que, através do corpo glorificado de Cristo, 

se estende aos fiéis”16. 

O Espírito na Trindade, como defende nosso teólogo, “é o mistério interior ao 

mistério” 17, o que coloca o Espírito Santo numa posição privilegiada, pois é a comunhão 

entre o Pai e o Filho. Em sua pneumatologia, nosso autor reflete e aprofunda a realidade do 

Espírito, o que Ele é e qual sua atuação: Ele é o amor que une o Pai e o Filho, é a terceira 

Pessoa da Trindade. Ele é Deus e, sendo comunhão, Ele não desaparece nas outras duas 

Pessoas, mas é o responsável pela íntima relação que mantém a alteridade. 

O teólogo francês afirma que “o Espírito não é glorificador, nem o que é 

glorificado, mas a glorificação do ressuscitado” 18. Esta afirmação não deixa dúvida de que o 

Espírito Santo age na Ressurreição. Durrwell defende essa íntima-comunhão-relação, que é a 

pericorese na Trindade e, nessa sintonia do amor, as três Pessoas trinitárias se compenetram 

eternamente e inseparavelmente, na grande melodia do amor.  

Ele vê a presença do Espírito em toda a vida de Jesus. “O que foi gerado nela 

provém do Espírito Santo” (Mt 1,20). A vida de Cristo é a mesma vida do Espírito. Depois de 

ser batizado, Jesus inicia sua vida pública, cheio do Espírito Santo: “O Espírito do Senhor está 

sobre mim, porque me conferiu a unção” (Lc 4,18). 

E o Espírito mantém sua presença com o Filho. Ele é quem elevou Jesus durante 

toda a sua vida, levou-o à plenitude no mistério filial. A Ressurreição é a efusão do Espírito 

                                                             

14 Ibid., p. 120. 
15 Ibid., p. 121. 
16 Ibid., p. 121. 
17 Id., L’Esprit Saint de Dieu, p. 12. 
18 Ibid., p. 23. 
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Santo. Ele foi derramado sobre a humanidade para fortalecer a missão de quem entendeu e 

quer viver a promessa do Reino.  

A Ressurreição é a ação de Deus no Espírito. Tudo o que Deus faz, Ele o faz no 

Espírito. Jesus, no Espírito vai tomando consciência da sua Filiação e, como Filho, vai 

salvando a humanidade. 

Neste trabalho não aprofundaremos a pneumatologia do autor. 

 

5. A Ressurreição e a Igreja 
 

“pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus  

ressuscitará também a nós com Jesus e nos porá ao lado dele,  

juntamente convosco”(2Cor 4,14) 

 

       

No pensamento de Durrwell, “a história da Igreja culminará com seu encontro de 

comunhão com Cristo em sua ressurreição” 19. A Igreja é inseparável de Cristo: “Quando 

Jesus ressuscita, ele reassume sua vida e torna-se multidão, torna-se Igreja, assim como um 

grão de trigo que produz muito fruto (c.f Jo 12,24)” 20. Na vida da comunidade cristã 

primitiva, a Ressurreição é a força que dá rumo ao Novo Caminhar.   

Cheio do Espírito, Cristo é seu dispensador, dispensa-o à Igreja. A Igreja é o 

corpo de Cristo por ser inserida no Salvador, em sua morte e em sua Ressurreição (cf. Rm 6,3; 

Cl 21,12). A efusão do Espírito tem manifestações infinitas, ela é a ação do Pai que ressuscita 

o Cristo. “O dom do Espírito que ressuscita os fiéis não é numericamente diferente daquele 

que ressuscita o salvador” 21.  

A Igreja, nas marcas deixadas por Cristo, vai processualmente assumindo a 

missão, responsável por fazer acontecer, através dos cristãos, povo renascido e formado pela 

                                                             

19 Id., Cristo Nossa Páscoa, p. 11. 
20 Ibid., p. 11. 
21 Id., Ressurreição, p. 122. 
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água e pelo Espírito, a memória viva da presença autentica de Deus, formando o Novo Povo 

na Nova Aliança em Cristo.  

A Igreja, para continuar a missão salvífica da Nova Aliança iniciada por Jesus, 

deve se converter em “Igreja luz para os povos”, avaliando continuamente sua autenticidade e 

fidelidade no comprometimento com a ação salvífica de Deus. Falando da unidade da Igreja, 

que é consequência natural da Ressurreição, o teólogo francês escreve:  

 

A Igreja de Cristo ressuscitado é assembleia num banquete sacrifical: “Nossa 
páscoa, Cristo, foi imolado. Festejemos, pois” (1 Cor 5,7s.). A vida toda da 
Igreja é comunhão, é refeição do cordeiro. Ora, os convivas de uma mesa 
sagrada são irmãos, alimentam a vida com a mesma comida, e, o que é mais, 
com uma comida divina22. 

 

       O Ressuscitado, em sua existência pneumática, é total presença em todos e, 

de forma mais intensa, na Igreja, seu Corpo (cf. Col 1,8). Essa é a presença que o cristianismo 

celebra. Por isso os cristãos precisam agir na Igreja com caridade, possibilitando a realização 

do projeto de Deus para a salvação de todos. A missão deles é formar o Novo Povo de Deus, 

em Cristo.  

A Igreja é expressão de Cristo ressuscitado, é luz quando se empenha em 

vivenciar o amor da Trindade, sendo sinal de unidade, capaz de levar adiante o anúncio do 

Reino de Deus, com palavras, atitudes e obras, como fez Jesus. A missão da Igreja é assumir 

o projeto vivido por Jesus. A realização desse projeto não depende somente das capacidades 

organizativas e institucionais; a Igreja, o Novo Povo de Deus, como o próprio nome revela é 

de Deus. E é Ele mesmo que convida e possibilita o ser humano a formar o “povo 

messiânico”. Esse povo se forma quando, em conformidade à vontade de Deus, vive a 

experiência de fé no compromisso com o mundo. 

A Ressurreição de Cristo está presente na vida dos cristãos que vivem no mundo 

como Novo Povo de Deus, pequeno rebanho, mas sinal de unidade, possibilitando a 

concretização do senhorio de Deus. Todo cristão que se deixa levar, sem medo, na 

maravilhosa aventura de deixar Cristo iluminar sua vida, torna-se também luz para os povos. 

                                                             

22 Ibid., p. 269. 
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Não tenhamos medo de entrar na maravilhosa aventura de deixar Cristo iluminar nossa vida, 

para nos tornarmos, também, luz para os povos.  

A morte e a Ressurreição de Cristo são o definitivo da Salvação: Ele, manso, 

humilde e sofredor, perdoa, renova, reconcilia e, através de sua morte e Ressurreição, faz vir 

até nós a salvação.  

A Ressurreição é o ápice do reconhecimento de Jesus como o Cristo, e a partir 

Dele é possível pensar a realidade da encarnação do Verbo. Deus, ao enviar o Filho, oferece 

para a humanidade o mais belo presente que podia oferecer; o Absoluto se solidariza com a 

criatura, dá-se de forma concreta, em doação solidária; Deus escolhe fazer parte da vida da 

humanidade.  

A Ressurreição de Jesus é a grande esperança que anima e fortalece a práxis e a 

missão do cristão. A mudança na vida dos discípulos aconteceu pela experiência do encontro 

deles com o Ressuscitado. Nosso autor escreve que: “o homem está, pois, livre em Cristo” 23 e 

é desta liberdade que deve surgir a moral cristã, que é adesão a “um mandamento novo, a lei 

da nova e última criação. Não substitui a lei do Sinai nem a da razão, ela as contém e as 

ultrapassa”24.                                                                                                                                                                                                                                                           

Durrwell vê, nos sacramentos, sinais da presença da páscoa de Cristo no meio do 

mundo. Ele elaborou uma reflexão profunda sobre a Eucaristia como sacramento do Cristo 

Ressuscitado escrevendo dois livros, L’Eucharistie, présence du Christ, no ano de 1971, e  L’ 

Eucharistie, sacrament pascal, em 1981. Nesses dois livros, Durrwell apresenta a Eucaristia 

como “sacramento do Cristo em sua morte, em sua ressurreição, em sua vinda atual e futura, o 

sacramento do Cristo no mistério pascal”25.  A celebração da Eucaristia é um momento 

propício para o encontro com o Ressuscitado. Ela permite a leitura das Escrituras, a partir da 

realidade, e abre a mente para uma práxis transformadora. 

O encontro com o Ressuscitado, na Eucaristia, constitui um momento privilegiado 

da revelação de Deus, que possibilita para os cristãos uma compreensão maior da 

solidariedade de Deus para com os seres humanos que sofrem por causa das injustiças. É a 

                                                             

23 Ibid., p. 281. 
24 Ibid., p. 281. 
25 Id., L’Eucharistie, sacrament pascal, p. 37. 
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solidariedade que brota também do engajamento das pessoas que assumem os sofrimentos e 

as lutas dos irmãos, graças à força e à coragem que recebem por se alimentar da Eucaristia. 

É muito profunda a consciência que nosso autor tem da Eucaristia. Para ele, “a 

eucaristia é a forma permanente da aparição pascal” 26. É Jesus sempre vivo na vida da Igreja 

e da humanidade. Ela é presença viva de Cristo.  

O papa João Paulo II desenvolve suas reflexões sobre a Eucaristia, em sintonia 

com nosso autor, afirmando que ela é a permanente aparição pascal, que a Igreja vive da 

Eucaristia, que é o Sacramento, por excelência, do Mistério Pascal, que está colocada no 

centro da vida eclesial. Eis o que o papa João Paulo II escreve na carta Apostólica Ecclesia da 

Eucharistia:  

 

Presente na Eucaristia é o estímulo que dá à nossa caminhada na história, 
lançando uma semente de ativa esperança na dedicação diária de cada um 
aos seus próprios deveres. De fato se a visão cristã leva a olhar para o “novo 
céu” e a “nova terra” (Ap 21, 1), isso não enfraquece, antes estimula o nosso 
sentido de responsabilidade pela terra presente.27  

  

      O papa emérito Bento XVI, ao tratar da Eucaristia, desenvolve a mesma ideia 

de Durrwell, afirmando que Ela é força para o testemunho cristão. Bento XVI escreve na 

Exortação Apostólica Pós-sinodal Sacramentum Caritatis:  

 

A missão primeira e fundamental, que deriva dos santos mistérios 
celebrados, é dar testemunho com a nossa vida. O enlevo pelo dom que Deus 
nos concedeu em Cristo imprime à nossa existência um dinamismo novo que 
nos compromete a ser testemunhas do seu amor. Tornamo-nos testemunhas 
quando, através das nossas ações, palavras e modo de ser, é Outro que 
aparece e Se comunica [...] O próprio Jesus é a testemunha fiel e verdadeira 
(Ap 1, 5; 3, 14); veio para dar testemunho da verdade (Jo 18, 37).28 

       

                                                             

26 Ibid., p. 48. 
27 JOÃO PAULO II . Carta Ecclesia de Eucharistia. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 26. 
28 BENTO XVI. Exortação Apostólica pós sinodal Sacramentum Caritatis, sobre a Eucaristia fonte e ápice da vida 
e da missão da Igreja. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 124. 
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O Mistério Pascal é o centro da fé cristã e o tema central da evangelização. Na 

Eucaristia, esse Mistério se torna memorial para o fiel, a fim de que ele se comprometa no 

seguimento da vida e da missão de Jesus, cujo objetivo é a realização do Reino. Em cada 

Eucaristia celebrada, a pessoa redescobre o sentido do “avental” e é convidada ao serviço e a 

dar a vida, se for preciso, como fez o Senhor Jesus.  

Afirmar que o Sacramento da Eucaristia faz a Igreja é fazer referência às 

comunidades que acreditam no Ressuscitado, pois a Igreja é o corpo do Ressuscitado. A fé 

Nele leva os cristãos dessas comunidades a viverem como Jesus viveu, solidarizando e 

oferecendo a vida pelos irmãos. Francisco Taborda, como Durrwell, vê a dimensão da 

Eucaristia como fonte viva para a vida da Igreja: 

 

Na celebração eucarística a visibilidade da Igreja, como comunidade 
rememorativa, atinge seu ponto máximo, pois o central da celebração é a 
memória de Cristo com aquilo que em sua vida é mais central (o mistério 
pascal) e num gesto típico de Jesus (a partilha do pão como expressão da 
presença do Reino e assim como expressão da própria doação de Jesus aos 
homens). E tudo isso numa celebração que é ação de graças (eucaristia), 
proclamando que o ser Igreja é totalmente dom de Deus.29 

       

Celebrando a Eucaristia, a comunidade vai gradualmente tomando consciência e 

interiorizando o compromisso eucarístico que assume. Sente-se envolvida numa rede de ação, 

que atua em favor de uma humanidade mais justa, na qual todos são valorizados, respeitados e 

resgatados das misérias sociais. Quem assume viver com coerência os valores do Reino 

estreita o vínculo de amor-doação com os irmãos e se torna pessoa eucarística. 

Com a instituição da Eucaristia é instaurado um novo código de ética, de respeito 

e de solidariedade entre todos os seres humanos, e, em decorrência disso, abre-se a 

possibilidade da criação de um mundo diferente, no qual reine a harmonia e a felicidade. 

O compromisso eucarístico reafirma a responsabilidade pessoal e comunitária 

diante das necessidades de quem sofre, e abre os olhos de quem ainda não entendeu a 

urgência de se recuperar a dimensão do compromisso social que brota da Eucaristia. 

                                                             

29 TABORDA, F. Sacramentos, práxis e festa. Petrópolis: Vozes, 1987, p. 50. 
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No centro da Eucaristia está o apelo à vida em comunidade, na qual todos servem 

e, ao mesmo tempo, todos têm a necessidade de acolher o serviço dos irmãos. A comunidade 

é alimentada pela Eucaristia, e a Igreja é a Igreja servidora do Reino, comprometida em criar 

espaços de fé e de amor em fidelidade Àquele que é o “Pão Vivo descido do céu” (Jo 6,31). A 

Eucaristia convida os cristãos a serem um para o outro pão repartido, em alimento e em 

partilha na mesa da vida, das lutas e das conquistas. 

Eucaristia é a solidariedade no pão partilhado, é a certeza de que a Ressurreição é 

fato, evento, acontecimento, do hoje da vida do mundo; é o sim solidário de Deus que, no 

Filho, contempla a todos, e passa a fazer parte do cotidiano da vida humana. 

Alimentar-se da eucaristia é assumir o compromisso com os irmãos e com o 

Reino. Eucaristia é viver selado de eternidade, reunidos na morte e na glória do Filho. Nosso 

autor expressa essa certeza da força eucarística na vida do mundo. “A Eucaristia é o banquete 

pascal, a comunhão com o Filho em seu ápice de amor, da fé e da esperança” 30. A Eucaristia 

gera solidariedade, que é traço do Ressuscitado. 

Pensar teologicamente o Mistério celebrado e vivido é se deixar guiar pela própria 

celebração do Mistério. Na Eucaristia está contida a totalidade do Mistério da Salvação. Na 

Igreja e na celebração eucarística, esse mistério é apresentado como um sinal sensível da 

presença de Cristo. Borobio vê na Eucaristia a ponte para o compromisso evangélico:  

 

A assembleia cristã, sobretudo a eucarística, é o principal sinal da Igreja local 
e universal. Se a eucaristia faz a Igreja, também a Igreja faz a eucaristia. A 
catequese mistagógica levará à descoberta, através da liturgia, do mistério da 
Igreja. Mas esta é sinal e sacramento do reino no mundo. Também poderão ser 
vistos o aspecto do compromisso da vida sacramental e as exigências 
evangélicas suscitadas pelos sacramentos.31 

 

 A Eucaristia é a plenitude de vida que se expande no mundo e na vida das 

pessoas, Ela é, por excelência, uma aventura na fé que se afirma na Palavra de Deus. A 

Eucaristia é apelo para um compromisso social que nos leva até os crucificados, os excluídos 

e os pobres da nossa história. Com efeito, comungar Cristo na Eucaristia é comungar Cristo, 

Pão partilhado e Sangue derramado, Senhor ressuscitado e glorificado que dá vida. 
                                                             

30 DURRWELL, A morte do Filho, p. 109. 
31 BOROBIO, D. A celebração na Igreja, vol. 1 e 2. São Paulo: Loyola, 1990. p. 461 
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6. Ressurreição: apelo ao infinito 
 

“E ele é solidário não somente durante a paixão,  

mas por seu ser filial e para sempre” (Durrwell)32. 

 

      

Jesus é quem possibilita contemplar o infinito, pois Ele é o infinito do amor de 

Deus para com a humanidade. Nele a humanidade tem acesso direto a Deus. Todas as coisas 

foram criadas Nele, têm sua consistência Nele e Tudo foi reconciliado Nele (cf. Cl 1,15-20). 

Com sua vida, morte e ressurreição, Jesus solidarizou-se  com a vida dos homens, 

ele se fez um deles e convida a todos os cristãos para assumirem essa atitude fundamental. A 

Ressurreição confirma que toda a criação não é orientada para a morte, mas sim para a vida; o 

que Deus quer para a humanidade é o amor.  

Para o cristão, ser fiel, hoje, a este mandato significa assumir um novo 

engajamento, que colabore na modificação das estruturas injustas. Assim como as 

experiências do encontro com o Ressuscitado possibilitaram mudanças nas práticas das 

primeiras comunidades cristãs, também a missão dos cristãos é testemunhar que o encontro 

com o Ressuscitado possibilita ser solidários com as vítimas de morte.  

                   Durrwell diz que Jesus, acolhendo o convite do Pai e se entregando por amor, 

abre os tempos últimos, nos quais Deus reina e toda a humanidade é convidada a entrar e a 

fazer parte deste reinado. Durrwell assim se expressa: “A ressurreição transforma o cosmos, 

parte em certo ponto, no homem, a cadeia da necessidade universal, introduz o modo de ser 

dos últimos tempos” 33. Ainda: “o universo espera ser tomado e libertado pela ‘força da 

ressurreição’ e ser colocado no homem o contato com a glória de Deus” 34. 

A grandiosidade da Ressurreição de Cristo ilumina a esperança cristã na 

continuidade da construção de um mundo mais solidário e irmão. A postura de Jesus diante do 

                                                             

32 DURRWELL, Cristo Nossa Páscoa, p. 62. 
33 Id., Ressurreição, p. 290. 
34 Ibid., p. 308. 
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sofrimento das pessoas gerou seu massacre numa cruz. A Ressurreição do Filho foi a resposta 

de amor do Pai que não deixa abandonado seu Filho amado.  

Assim como Durrwell, Varone compreende que na Ressurreição do Filho 

acontece a justiça de Deus e afirma: “Jesus ressuscitou, essa ressurreição revela o sentido 

global do julgamento de Deus: é um julgamento de justiça, poder de Deus que se exerce, não 

contra o desejo do homem, mas a seu favor e para realiza-lo na glória”35. No infinito amor de 

Deus, o Filho é ressuscitado e acolhe em sua ressurreição o ser humano. A justiça de Deus é 

estendida através do Filho em todos os filhos. 

Fica então aberta para todas as pessoas a certeza de que o convite do Cristo 

ressuscitado é que cada um possa ‘arregaçar as mangas’ em defesa da vida no mundo, 

principalmente onde ela se encontrar mais maltratada. Ressurreição, então, é convite à 

solidariedade e à justiça. 

É importante perceber o apelo que a Ressurreição fez, faz e sempre fará na 

história da humanidade. O teólogo Adolphe Gesché, no seu livro O Cristo, faz uma ampla 

reflexão sobre a identidade histórica, dogmática e narrativa de Jesus. Focalizaremos nela 

nossa reflexão sobre a identidade do Ressuscitado. Gesché escreve que é a Escritura que nos 

permite, hoje, ter um primeiro acesso ao Cristo Ressuscitado, através das experiências feitas 

pelos discípulos e pela primeira Comunidade cristã. É a Escritura que nos revela as 

características do Ressuscitado. 

 Para Gesché, encontramos dados importantes sobre a identidade do Ressuscitado 

nos textos que narram as aparições de Jesus: “as aparições (qualquer que seja a ou as maneiras 

pelas quais são representadas) foram as mediações pelas quais Jesus se deu a conhecer ou foi 

anunciado pelo Pai e reconhecido pelos discípulos como ressuscitado e vivo da verdadeira 

Vida (Zoe)”36. 

 Gesché defende que o Pai, ressuscitando o Filho, confirmou de forma definitiva o 

que Jesus viveu em toda sua vida: “Ele esteve entre nós não para falar em primeiro lugar dele 

mesmo, mas antes de tudo para falar-nos de Deus e falar-nos do ser humano”37. Na 

                                                             

35 VARONE, Esse Deus que dizem amar o sofrimento. p. 193. 
36 GESCHÉ, A. O Cristo. São Paulo: Paulinas, 2004 p.161. 
37 Ibid., p.17. 
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Ressurreição, segundo o pensamento de Gesché e Durrwell, o Filho de Deus abre para a 

humanidade a possibilidade de morar em Deus. 

Outro teólogo que dá uma importante contribuição ao tema da Ressurreição é 

Andrés Torres Queiruga. Ele reflete sobre as aparições de Jesus e defende que, nelas, temos 

marcas da identidade do Ressuscitado: tem corpo que pode ser tocado e que se alimenta. 

 

Apesar de tudo estar dizendo que não se trata da revivificação de um cadáver 
que retorna à corporalidade material da vida anterior, Tomé é convidado a 
colocar o dedo nas mãos do Ressuscitado, e mão no seu lado (Jo 20,27); e se 
dá, além disso, um passo ainda mais surpreendente, quando Jesus é 
apresentado comendo normalmente (Lc 24, 43; cf. At 1,4)”.38  

 

             Torres Queiruga afirma que, para os discípulos, que foi muito importante, ver e sentir 

estas características do Mestre ressuscitado, a fim de que compreendessem que o 

Ressuscitado era o mesmo que foi crucificado. Para Torres Queiruga,  

na revelação pascal tudo confluiu: o contexto estava preparado; a situação 
era nova, impregnante e carregada de significados; os acontecimentos foram 
dramáticos... e a faísca saltou. Os discípulos compreenderam que Cristo 
havia ressuscitado e também compreenderam que, se o estavam 
compreendendo era porque só podia ser ele.39 

 

A identidade do Ressuscitado foi retratada bem antes destes autores, por Tomás 

de Aquino. Ao falar sobre as provas que demonstraram suficientemente a verdade da 

Ressurreição, ele afirma que elas são importantes, pois iluminaram  e ajudaram a 

compreender que, Aquele que eles viram e tocaram, era mesmo o Filho que Deus tinha 

Ressuscitado dos mortos:  

 

Quanto a ser uma verdadeira Ressurreição, ele o demonstrou, de uma parte, 
com relação a seu corpo, considerando três aspectos. Primeiro, que era um 
verdadeiro corpo sólido, não um corpo fantástico ou rarefeito, como o ar. 

                                                             

38 TORRES QUEIRUGA, A. Repensar a Ressurreição: a diferença cristã na continuidade das religiões e da 
cultura. São Paulo: Paulinas, 2004 p. 147. 
39 Ibid., p, 153. 



85 

 

Demonstrou isso ao deixar que seu corpo fosse tocado, quando ele próprio 
diz: “Tocai-me, olha; um espírito não tem carne nem osso como vós vedes 
que eu tenho”. Segundo, mostrou que era um corpo humano, ao lhes 
apresentar sua verdadeira aparência para que a vissem com seus próprios 
olhos. Terceiro, mostrou-lhes que seu corpo era o mesmo numericamente de 
antes, ao mostrar as cicatrizes das feridas. Por isso, se lê no Evangelho de 
Lucas: “Olhai as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo”.40 

 

 Para Tomás, são importantes esses sinais que Jesus utiliza para seu 

reconhecimento pascal. São sinais que marcam a continuidade e o processo de compreensão, 

pois, aos poucos, os olhos dos discípulos vão se abrindo para o novo, que é a Ressurreição. A 

experiência que cada discípulo vai fazendo, é como uma pequena peça do mosaico que 

revelará o Ressuscitado.      

 Dando um passo histórico, após a edição do primeiro livro de Durrwell, ocorrido 

em 1950, encontramos outros estudiosos que deixaram suas experiências escritas sobre as 

marcas e a identidade do Ressuscitado, que perceberam estarem presentes na vida das 

comunidades de hoje. Um dele é o teólogo latino americano Jon Sobrino. Ele identifica o 

Ressuscitado na vida do povo que continua fazendo história com a humanidade. É possível 

ver Jesus presente no irmão que sofre e que luta pela vida. Eis o que Sobrino escreve: 

 

A Ressurreição de Jesus seja de alguma maneira uma realidade que afete 
eficazmente a história no seu presente, o que supõe a possibilidade de se 
viver já como ressuscitados na história e a possibilidade de se refazer a 
experiência de ultimidade implícita nas aparições, com todas as analogias do 
caso, sem dúvida. A outra e mais fundamental no Terceiro Mundo, é 
compreender a Ressurreição de Jesus em sua relação essencial com as 
vítimas, de modo que a esperança por ela desencadeada seja, antes da mais 
nada, esperança para as vítimas.41 

 

                   Sobrino é consciente de que “o reflexo na história do triunfo do Ressuscitado é a 

esperança, a liberdade e a alegria no seguimento de Jesus”42. Ele diz que a maneira como o 

                                                             

40 TOMAS, de Aquino, Santo, Suma Teológica: Parte III-questões 1-59: o mistério da encarnação: São Paulo: 
Loyola, 2002, p. 785. 
41 SOBRINO, J. A Fé em Jesus Cristo: ensaio a partir das vítimas. Petrópolis: Editora Vozes, 2000 (Coleção 
Teologia e Libertação) pp. 24-25. 
42 Ibid., p 27. 
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Ressuscitado aparece ajuda em seu reconhecimento; Jesus usa gestos e palavras que eram 

conhecidos pelos seus e que confirmam sua identidade:  

 

O Ressuscitado lhes aparece com chagas. Esta é uma forma radical de 
identificar o Ressuscitado com Jesus e superar uma concepção ‘mágica’ da 
ressurreição, como se esta houvesse superado ou deixado em suspenso a 
realidade concreta de Jesus.43  

 

E Sobrino continua:  

 

as aparições ocorrem geralmente no quadro de uma refeição (cf. Lc 24, 30s; 
Jo 21, 12s ; At 1,4; 10,41), o que leva a pensar na relação entre experiência 
da ressurreição e celebração eucarística da comunidade primitiva, de modo 
que a Eucaristia seria uma reinterpretação cristã da Páscoa, cruz-
ressurreição.44  

 

É por isso que, diante desses sinais, com os quais o Ressuscitado se apresenta, 

ninguém fica parado e indiferente, mas todos se sentem incentivados e querem saber o que é 

este novo que está acontecendo. E, aos poucos, os discípulos vão percebendo e reconhecem 

Jesus nos gestos simples, como o partir o pão e o comer juntos. 

                    Nas reflexões da nossa pesquisa, percorremos um caminho que apontava para a 

identificação da presença do Ressuscitado na história da humanidade. Continuaremos nessa 

linha, baseando-nos no documento de Aparecida, com um olhar nas Pastorais, levantando 

algumas inquietações. Eis o que apresenta o documento de Aparecida: 

No hoje do nosso Continente latino Americano, levanta-se a mesma pergunta 
cheia de expectativa: “Mestre, onde vives?” (Jo 1, 38), onde te encontramos de 
maneira adequada para abrir um autêntico processo de conversão, comunhão e 
solidariedade? Quais são os lugares, as pessoas, os dons que nos falam de ti, 
que nos colocam em comunhão contigo e nos permitem ser discípulos e 
missionários teus?45 

                                                             

43 Ibid., p 99. 
44 Ibid., pp. 99-100. 
45 CELAM. Documento de Aparecida: texto conclusivo da V CELAM e do Caribe. São Paulo: Paulus, n. 245 
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                        O documento de Aparecida e a vida pastoral das nossas comunidades cristãs 

apontam para a exigência de sermos verdadeiros discípulos missionários. Uma missão para 

ser verdadeira deve estar cheia da presença do Ressuscitado. É importante perguntar ao 

Mestre: “Onde moras?” É uma pergunta exigente e carregada da vontade de agir, não é uma 

pergunta que se refere ao endereço postal, é um questionamento que nos leva a querer 

encontrar o rosto de Jesus vivo hoje, a tomarmos uma posição, a nos envolvermos na causa do 

outro. 

                     O Documento de Aparecida nos aponta diversos lugares e sinais onde é possível 

ver o rosto de Jesus ressuscitado e sofredor, a fim de que possamos nos solidarizar com Ele, 

identificado nesses rostos, como Ele fez. O Documento, no n. 257 apresenta um projeto de 

vida: “Também o encontramos de modo especial nos pobres, aflitos e enfermos (cf. Mt 25,37-

40), que exigem nosso compromisso e nos dão testemunho de fé, paciência no sofrimento e 

constante luta para continuar vivendo”.46 Aí, no meio dos prediletos de Deus, em meio aos 

destroços é possível ver a Ressurreição, e o lugar onde acontece  a luta do Ressuscitado. É 

possível ver o Ressuscitado, e é esse o rosto que revela o desejo por mudança e mais vida. 

Nos sofredores de hoje, nas suas lutas e nas suas buscas cotidianas, temos a esperança de ver 

a nova vida acontecer, trazendo o que é essencial à dignidade de mulheres e homens. 

                   Hoje é possível identificar, por quanto se refere à Ressurreição de Jesus e à sua 

solidariedade com a humanidade, traços de Ressurreição acontecendo nas atitudes de cristãos 

comprometidos com o Reino. Contudo, é possível perceber as consequências negativas que 

podem surgir nas atividades pastorais, encontrando pessoas que se recusam a viver num 

processo de Ressurreição.          

                 Pesquisar o ponto central da fé cristã, na ótica da solidariedade é um convite a 

rever nossas posições diante do valor da vida e do compromisso com o irmão; isso nos ajuda a 

tomar consciência de como temos vivenciado a fé cristã. A Ressurreição continua 

acontecendo, na humanidade; é a certeza de que o Filho de Deus continua Vivo na vida do 

povo, doando-lhe a coragem necessária para seguirem em frente na caminhada da vida. A 

Ressurreição do Filho é garantia da nossa Ressurreição. Após esta pesquisa percebemos que a 

Ressurreição é esperança para o nosso mundo cheio de desesperanças. Na Ressurreição o 

Filho nos introduz no amor do Pai e do Espírito Santo; somos acolhidos na vida Trinitária. 

                                                             

46 Ibid., n. 257. 
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Conclusão  
       

      Neste capítulo III, percorremos o caminho feito por nosso autor François 

Xavier Durrwell, que se empenhou em explicar o grande acontecimento da Ressurreição 

como solidariedade do Ressuscitado para com a humanidade. Refletir a Ressurreição de Jesus, 

na ótica da solidariedade, quer dizer fazer memória da caminhada cristã  identificando, tudo o 

que nela é pleno de Cristo. 

A Ressurreição possibilita um olhar retrospectivo para perceber o Filho de Deus, 

que fez história no meio do povo. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Em Cristo ressuscitado 

está a marca de Deus, pois Ele é o primogênito de toda criação e tudo foi criado Nele (cf. Cl 

1,15-17); é o primogênito daqueles que ressuscitam dentre os mortos (cf. Cl 1,18-20); é o 

humano-divino que assumiu a nossa vida e a nossa história. 

A Ressurreição é o ápice do reconhecimento de Jesus como o Cristo Senhor, e a 

partir Dele é possível pensar a realidade da Encarnação do Verbo. Deus, ao enviar o Filho, 

envia a si mesmo; o Absoluto se solidariza com a criatura, dá-se de forma concreta.  

Cristo é presença de Deus na humanidade que expressa universalidade, pois atinge 

a todos; Jesus veio para que todos tenham vida. “Eu vim para que tenham a vida e a tenham 

em abundância” (Jo 10,10). Na Ressurreição é percebida essa abundância de vida, que é 

estendida para toda a humanidade.  

A Igreja tem a missão de ajudar as pessoas a entenderem e a viverem, na fé, a 

Ressurreição de Jesus, evento que gera maior humanização nas relações. Como fundadora da 

Nova História, a Ressurreição envolve todos os discípulos de Jesus e os leva a se engajarem 

na luta para que esta mesma História seja mais promotora de vida. 

A Ressurreição de Jesus não se realizou somente Nele, mas transbordou e mudou 

a qualidade de vida de tantos discípulos e discípulas, de ontem e de hoje, pois ela tem alcance 

infinito, renova-se todos os dias onde a vida continua insistindo em nascer. Cristo 

ressuscitado é a certeza da existência da vida eterna e da possibilidade que a humanidade 

recebeu de vivê-la.  
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Nosso autor, em suas reflexões, ajuda-nos a entender que o sacramento da 

Eucaristia é a páscoa de Cristo, que se renova todos os dias sobre os altares do mundo. “A 

Eucaristia implanta a Trindade no mundo, introduzindo nela os homens”47. Na Eucaristia 

temos acesso ao amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo e somos enviados como discípulos 

pelo amor da Trindade. 

Neste capítulo tivemos a oportunidade de nos aproximarmos, cada vez mais, da 

teologia de François-Xavier Durrwell e de identificar as linhas mestras de sua teologia. O fio 

condutor de suas pesquisas é o Mistério Pascal de Cristo e confirma que é através desse 

acontecimento que se realiza a Nova Aliança. 

As reflexões de Durrwell podem ser perfeitamente continuadas e prolongadas, na 

reflexão de J. Sobrino que afirma a importância de se entender “o problema teológico, ou seja, 

o que diz a Ressurreição de Jesus sobre Deus, sobre Jesus e sobre o ser humano”48. Sobrino 

valoriza os efeitos históricos da Ressurreição na vida das vítimas de hoje, da América Latina; 

ele diz que “na América Latina a tradição de Jesus Cristo Ressuscitado facilitou, ao menos em 

parte, que se gere esperança no compromisso, que se formulem utopias, que se afirmem que a 

última palavra quem a dirá será a vida, a justiça, a verdade, o amor”49. A Ressurreição tem 

sim efeitos históricos hoje na vida dos povos que acreditam e lutam por mais dignidade. 

A Ressurreição é ação de Deus na vida do Filho, é ação abrangente que se alarga 

para toda a humanidade. Sobrino afirma que refletir sobre a Ressurreição é falar de Deus em 

seu amor pelo Filho e pela humanidade: 

 

Deus ressuscitou Jesus (Rm 10,9). Com isto se quer dizer que a ressurreição 
de Jesus, embora afete essencialmente a Jesus, é antes de mais nada uma 
realidade teo-logal que, diretamente, expressa e revela algo novo e decisivo 
acerca de Deus. Em formulação concreta, a ressurreição declara que Deus 
confirmou a verdade da vida de Jesus, deu-lhe definitividade para sempre e o 
exaltou. E como este Jesus é vítima inocente - é o crucificado - sua 
ressurreição exprime não só o poder de Deus sobre a morte, mas, 
diretamente, o poder de Deus sobre a injustiça que produz vítimas. A 

                                                             

47 DURRWELL, L’ Eucharistie, sacrament pascal, p. 158. 
48 SOBRINO, A Fé em Jesus Cristo, p 30. 
49 Ibid., p 32. 
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ressurreição, portanto, refere-se a Jesus, mas diretamente revela e manifesta 
a realidade de Deus.50 

 

Na vida das pessoas, como bem disse Sobrino, estão presentes momentos de 

mortes e ressurreições, até que eles cheguem à Ressurreição final. Essas ressurreições parciais 

são importantes para perseverar na fé: “as ‘ressurreições’ parciais na história não são, 

evidentemente, a ressurreição final, mas geram a esperança de que é possível – e ajudam a 

compreendê-la”51. 

A comunidade cristã, no encontro com o Ressuscitado, foi capaz de ver em Jesus 

o Cristo crucificado e, assim, rever e contemplar sua vida inteira. Os discípulos, iluminados 

pela presença do Espírito Santo, entenderam tudo o que aconteceu com Jesus, e como o amor 

do Pai e do Espírito Santo estava presente na vida Dele, o Filho.   

Nosso autor apresentou a história do amor de Deus para com a humanidade, 

dentro do mistério da Trindade. A Páscoa de Cristo não pode ser vista fora da Trindade. É na 

Trindade que a humanidade é acolhida. 

Por fim, é possível dizer que no Cristo ressuscitado a humanidade recebe a chave 

de acesso à eternidade. Durrwell se expressa dizendo que, “graças à sua solidariedade com o 

mundo, a salvação, própria à pessoa de Jesus, foi estendida a todos” 52. Ele acrescenta: “Jesus 

ressuscitado é o fundamento permanente da existência cristã” 53. Por isso é possível dizer 

como os discípulos de Emaús (Cf. Lc 24, 32) “Realmente, o Senhor ressuscitou”!  

                                                             

50 Ibid., p 34. 
51 Ibid., p 80. 
52 DURRWELL, Cristo Nossa Páscoa, p. 58. 
53 Ibid., p. 14. 
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CONCLUSÃO FINAL 
 

A composição da dissertação “A Ressurreição de Jesus como solidariedade com a 

humanidade” foi realizada pesquisando, refletindo e aprofundando o pensamento do teólogo 

francês François-Xavier Durrwell. Ele aponta como fundamento da esperança cristã a 

Ressurreição de Jesus, solidário com a humanidade.  

O intuito foi percorrer uma linha teológica-escriturística-trinitária, que evidencie o 

que escreve nosso autor: “que a ação de Deus que ressuscita Cristo é a irrupção no mundo da 

justiça vivificante de Deus, e que a ressurreição de Jesus é a salvação de Deus concedida a 

Jesus, da qual os homens podem participar”. 1 Segundo Durrwell, toda a humanidade pode 

participar desse evento de solidariedade que é a Ressurreição de Jesus. 

O pensamento do teólogo francês mostrou-se, no decorrer da pesquisa, cada vez 

mais inspirador.  Durrwell dedicou todas suas energias para concentrar suas buscas teológicas 

no Mistério Pascal de Cristo. A ousadia com que ele trata os temas teológicos, tendo como 

eixo central a Ressurreição de Cristo, foi libertadora. Ele não teve medo de dizer e escrever o 

que pensava e o fez, expressando sua própria experiência de fé e o fruto de suas pesquisas. 

Durrwell fundamenta suas descobertas na Sagrada Escritura, escolhendo-a como 

guia para aprofundar sua teologia. Ele utiliza principalmente o Evangelho de São João e as 

Cartas de Paulo para esclarecer como Deus é solidário com a humanidade, em Jesus, pelo 

Espírito Santo. 

Nosso autor é convencido que é possível pensar e fazer a experiência do Mistério 

da morte e Ressurreição de Cristo hoje, olhando às testemunhas do Ressuscitado e aos sinais 

que elas continuam realizando em nome de Cristo Jesus. A teologia do nosso teólogo é 

desafiante, mas é uma orientação para os teólogos (as), que estamos enveredando no caminho 

do Mistério da Salvação, que é sempre atual, Novo e Eterno. 

Após este percurso realizado nas reflexões teológicas de Durrwell, sinto-me como 

que mergulhada numa “suma teológica”, não pela extensão quantitativa dos escritos do 

teólogo, mas pela clareza e ao mesmo tempo pela ousadia com que ele trata as questões da fé 

cristã. 

                                                             

1 DURRWELL, F. - X. A Ressurreição de Jesus. São Paulo: Herder, 1969, p. 39. 
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Nosso teólogo apresenta-se como possuidor de uma teologia sintonizada com a 

Escritura, com a fé cristã, com a Tradição da Igreja e com a vida do povo. A intenção dele é 

elaborar uma teologia que atinja as pessoas em sua vivência de fé, porque acredita que cada 

ser humano, quando luta por mais vida, continua sendo Testemunha do Ressuscitado e 

também continua fazendo acontecer a Ressurreição no mundo. 

No início do trabalho dessa dissertação, enveredamos na trilha do Antigo 

Testamento, identificando as manifestações do Deus Salvador na História do seu povo 

escolhido. Percebemos o fio condutor do Amor de Deus que salvou o Servo sofredor e 

humilhado, que libertou o povo das escravidões e injustiças que assolavam sua vida. 

Após ter feito, no primeiro capítulo da dissertação a experiência do Deus 

encarnado, do Deus solidário e do Deus-conosco, refletimos, no segundo capítulo a 

experiência do Nazareno que revelou-nos quem é o verdadeiro Deus Pai e quem é o ser 

humano. Em sua vida de desafios e em sua morte cruel, Jesus demonstrou quem é o Filho 

verdadeiro e ensinou-nos também, com seu exemplo, a sermos filhos. 

Através de textos bíblicos, da colaboração do pensamento de outros teólogos, 

Durrwell convidou-nos a permanecer com os olhos e os corações atentos às passagens de 

Deus na nossa vida e a tomar consciência de como esse mesmo Deus, no Filho Jesus, não teve 

medo de lutar pelos oprimidos e dizer que eles são seus preferidos. 

Em Jesus a humanidade conheceu e designo de amor do Pai. A ressurreição é o 

sim definitivo do Filho ao designo do Pai e confirma que o Deus que se encarnou foi o mesmo 

que morreu e ressuscitou. Deus o ressuscitou por amor e em solidariedade para com a 

humanidade. 

A Trindade é um dos assuntos dos estudos e das pesquisas de Durrwell. Ele vê a 

presença Trinitária em tudo o que aconteceu na vida de Jesus e que continua acontecendo na 

história da humanidade. Com a Ressurreição do Filho de Deus todos os homens são herdeiros 

da Ressurreição, abrem-se para eles as portas do céu 

A humanidade está em íntima comunhão com a Trindade. Falar da Ressurreição 

como solidariedade com a humanidade é um convite a perceber que na realidade de hoje, 

todos os dias no altar do mundo, continua acontecendo a Ressurreição. Deus Pai que deu 

prova de seu infinito amor, continua gerando vida onde muitas vezes parece reinar somente a 
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morte. Com a Ressurreição a morte deixa de ser somente fim, ela é também meio e começo da 

Vida Nova em Deus. 

A Igreja nasce do Ressuscitado e vive Nele e com Ele. A Ressurreição como 

solidariedade é um desafio às pastorais, aos movimentos e aos grupos que desenvolvem na 

Igreja a missão de semear vida e esperança em meio às desavenças sofridas pelo povo. É 

urgente anunciar a Ressurreição de Jesus no mundo de hoje, para revelar o rosto da Nova 

Humanidade, onde Deus reine. 

Foi difícil, até mesmo para os discípulos de Jesus entenderem o evento 

Ressurreição, mas a vida deles adquiriu um novo rumo ao se encontrar com o Ressuscitado. 

Através desta experiência puderam fazer memória e leitura do passado, para compreender 

melhor o presente, e receber luzes para o futuro, vivendo como seguidores do Ressuscitado. 

O Caminho da Solidariedade começa com Deus Pai que se solidariza com o Filho 

ressuscitando-o e Jesus, ao ressuscitar, leva consigo no Reino definitivo, de forma solidária, 

toda a humanidade, com a força do Espírito Santo. A Ressurreição de Jesus é a resposta 

definitiva de Deus à humanidade: Jesus é o novo Adão “no qual nós todos somos vivificados” 

(1Cor 15,22).           

Falar da Ressurreição como solidariedade com a humanidade hoje, é também 

olhar para dentro da nossa própria Igreja e perceber a necessidade de percorrer caminhos 

novos de mais humanização e de buscas pastorais que alcancem a causa dos oprimidos. 

Falar de Ressurreição de Jesus hoje, na nossa realidade de América Latina, é não 

perder de vista as inúmeras lutas que são travadas todos os dias por mais vida, justiça e 

dignidade. 

A ressurreição de Jesus como solidariedade com os seres humanos é um convite a 

humanizarmos nossas relações, muitas vezes carregadas de sentimentos de individualismos, 

de desesperanças e de descrédito no Deus da vida. Ressurreição é um sim definitivo e 

contínuo ao projeto de amor do Pai. A Ressurreição é o sinal, a marca que Deus Pai adotou 

para autenticar como verdade tudo o que Jesus falou e viveu. 

Percorrendo este itinerário, com os olhos fixos no Ressuscitado, é possível dizer 

que a Ressurreição solidária revela quem é Deus, como é a justiça de Deus, quem é o sofredor 
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e como Deus se coloca ao lado dele. A esperança da nossa Ressurreição tem seu fundamento 

na certeza do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
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