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RESUMO
Este trabalho tem como escopo fazer uma abordagem sobre “a opção preferencial pelos
pobres”. No intuito de compreender tal questão, no contexto latino-americano, marcado pelo
sofrimento e opressão das maiorias empobrecidas do continente, escolheu-se a cristologia do
teólogo espanhol Jon Sobrino, inserido em El Salvador, pequeno país da América Central que
aderiu como sua pátria. O autor faz um caminho de volta ao Jesus Histórico, buscando
explicitar, a partir dos evangelhos sinóticos, sua encarnação na história e na vida do povo, na
proclamação do Reino de Deus, centro da vida e ministério de Jesus. A reflexão cristológica
de Sobrino é profundamente atual e conexa com as Conferências Gerais do Episcopado
Latino-Americano, cujo espírito, de alguma maneira, foi levado ao nível de Igreja universal
no pontificado do Papa Francisco. Nesta dissertação, tomando como fontes da pesquisa os
principais escritos do autor, analisamos os principais eixos temáticos de sua cristologia. O
trabalho foi organizado em três momentos: primeiro, apresentamos os fundamentos bíblicos
do tema; num segundo momento, a vida de Jesus e sua relação com os pobres e
marginalizados e, num terceiro momento, a morte e a ressurreição de Jesus e seu significado
para os pobres. Concluímos que Deus continua a se fazer presente na história por meio da
ação evangelizadora e missionária da Igreja, quando esta faz a opção, por uma ação
evangelizadora a partir dos pobres e comprometida com a libertação integral de todos os
homens e mulheres, particularmente os mais vulneráveis.
PALAVRAS-CHAVE: Jon Sobrino. Opção pelos pobres. Reino de Deus. Boa-notícia.
Libertação integral.

ABSTRACT
This work aims to approach “the preferential option for the poor”. In order to understand this
issue, in the Latin American context, marked by the suffering and oppression of the
impoverished majorities of the continent, the Christology of the Spanish theologian Jon
Sobrino was elected. He spent most of his life in El Salvador, a small country in Central
America, that he has chosen as his homeland. The author makes a journey back to the
Historical Jesus, seeking to explain, from the synoptic gospels, his incarnation in the history
and life of the people, in the proclamation of the Kingdom of God, the center of Jesus' life and
ministry. Sobrino's Christological reflection is profoundly up-to-date and connected with the
General Conferences of the Latin American Episcopate, whose spirit, in some way, was taken
to the level of universal Church in the pontificate of Pope Francis. In this thesis, taking the
author's main writings as sources of research, the main thematic axes of his Christology are
analysed. The work was organized in three moments: first, the biblical foundations of the
theme are presented, in a second moment, the life of Jesus and his relationship with the poor
and marginalized and, in a third moment, the death and resurrection of Jesus and its meaning
for the poor. We conclude that God continues to make himself present in history through the
Church's evangelizing and missionary action, when she chooses an evangelizing action from
the poor and committed to the integral liberation of all men and women, particularly the most
vulnerable.
KEYWORDS: Jon Sobrino. Option for the poor. God's kingdom. Good news. Full liberation.
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INTRODUÇÃO
O escopo desta pesquisa é fazer uma abordagem sobre a “opção preferencial pelos
pobres”1 à luz da perspectiva cristológica de Jon Sobrino. A inquietação surge em decorrência
das muitas situações de pobreza e desigualdade social que assolam a vida das pessoas. Tratase de um tema muito presente no magistério da Igreja latino-americana nas décadas passadas,
particularmente nas Conferências de Medellín (1968) e Puebla (1979), mas, muito atual e
urgente na perspectiva da libertação dos oprimidos. O tema do cuidado para com os pobres é
retomado na Conferência de Aparecida (2007) e muito presente no magistério do atual
Pontificado do Papa Francisco.
A escolha do título da pesquisa, Opção preferencial pelos pobres, se dá pelo fato de,
na revelação bíblica, Deus agir em favor dos pobres do seu povo, tendo-os como seus
prediletos. Para abordarmos esse tema é importante perpassarmos o caminho da história da
salvação no Antigo e no Novo Testamento e perceberemos que ele se fundamenta nas
Sagradas Escrituras. Para Fabris, esse tema remete-nos às raízes bíblicas do êxodo e da
aliança, bem como, às pregações proféticas e dos sábios de Israel. Segundo esse biblista, “o
ponto de partida pode ser o anúncio jubiloso que qualifica a missão histórica de Jesus: bemaventurados os pobres, porque deles é o Reino de Deus”2.
A reflexão teológica, frente à realidade de sofrimento e opressão dos pobres, nos ajuda
a perceber como Deus se revela solidário com os pobres e por eles tem um olhar de
predileção. O ponto de partida deste olhar de Deus para com os pobres é o evento do êxodo.
Neste evento Deus, ao ver o sofrimento de seu povo, decide descer para libertá-lo da opressão
à qual estava submetido. Esse tema é enaltecido no Evangelho na afirmação de Jesus: “Felizes
vós, os pobres, porque vosso é o Reino de Deus” (Lc 6,20b)3.
Esse agir de Deus em favor dos pobres, na experiência histórica da encarnação de
Jesus, na perspectiva do anúncio do Reino de Deus, relatada nos evangelhos, se estende nos
textos do Novo Testamento que relatam a experiência das primeiras comunidades cristãs. O

1

Esse tema é uma das características da reflexão do Episcopado latino-americano nas Conferências de Medellín
e Puebla e é retomado em Aparecida. Ele nos despertou o interesse por se tratar de uma situação muito atual e
urgente na realidade em que vivemos. Há muitos oprimidos vitimados pelas injustiças políticas e sociais do
tempo hodierno, muitas vezes mascaradas por discursos religiosos para legitimá-las. Assim, nos perguntamos
sobre o olhar e a opção de Deus diante da pobreza e opressão do seu povo. Na cristologia do teólogo
salvadorenho, Jon Sobrino, buscamos demonstrar essa opção de Deus pelos pobres que é característica da Igreja
latino-americana.
2
FABRIS, Reinaldo. A opção pelos pobres na Bíblia. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 5.
3
Todas as passagens bíblicas referenciadas neste trabalho serão extraídas da BÍBLIA de Jerusalém. Nova ed.
rev. e ampl. São Paulo: Paulus, 2004.
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tema da pobreza e do cuidado para com os pobres se estende na tradição da Igreja pelos
séculos. Na América Latina, nas Conferências do Episcopado em Medellín e Puebla,
retomado em Aparecida, essa leitura histórica do agir de Deus em favor dos pobres é
compreendida como “opção preferencial pelos pobres”.
É neste horizonte que se dá a escolha do subtítulo de nosso estudo, perspectiva
cristológica de Jon Sobrino, pela escolha do autor, um dos pensadores de renome na
América Latina, a partir do qual o tema é pesquisado. O teólogo nasceu em Barcelona na
Espanha no ano de 1938. Em 1957 veio para El Salvador, como noviço da Companhia de
Jesus, onde passou a maior parte de sua vida e encontra-se atualmente. Nesse período, passou
fora cinco anos estudando filosofia e engenharia e sete anos para os estudos de teologia. Por
muitos anos ensinou Teologia na Universidade Centro Americana (UCA). O autor conheceu
bem a realidade do mundo desenvolvido e da abundância, mas também, o da pobreza e da
morte no qual inseriu-se. Segundo ele, até 1974, quando regressou a El Salvador, o mundo
dos pobres não lhe existia. Quando viera para a América em 1957, deparou-se com a terrível
realidade de pobreza, mas essa não lhe tocava e muito menos poderia lhe dizer algo a ser
aprendido. Acreditava que as mudanças poderiam vir da Europa. Considerava-se o típico
“missionário”, com boa vontade, mas eurocêntrico e cego para a realidade da pobreza latinoamericana4.
Em sua produção cristológica podemos perceber dois momentos distintos. No primeiro
predomina a base teológica europeia dialogando com os teólogos K. Rahner, J. Moltmann, W.
Pannenberg e E. Schillebeeckx. O segundo traz as marcas da sua experiência latinoamericana, deixando-se tocar pelo mundo dos pobres, marcado pelo trabalho junto com
Ignácio Ellacuría, reitor da UCA5. As duas formas de fazer teologia, a europeia e a latinoamericana, diferem não propriamente no que se refere a seus conteúdos ou métodos de
análise, mas no próprio conhecimento teológico6.

4

SOBRINO, Jon. O Princípio Misericórdia: descer da cruz os povos crucificados. Petrópolis: Vozes, 1994a.
p. 12-13.
5
BOMBONATTO, Vera Ivanise. Seguimento de Jesus: uma abordagem segundo a cristologia de Jon Sobrino.
São Paulo: Paulinas, 2007. p. 21-26.
6
Para o autor “é evidente que falar de teologia latino-americana e europeia é uma generalidade que só pode
servir de definição formal para duas diferentes formas de conceber e realizar o conhecimento Teológico [...]. Na
realidade, a comparação e diferença não podem ser estabelecidas só com base na geografia ou no uso de
diferentes linguagens, mas com base nas raízes mais profundas daquilo que são e significam operativamente os
dois diferentes modos de conhecer teologicamente. Todavia, e mesmo com esta reserva expressa, podemos
descrever a teologia “europeia” como a teologia desenvolvida no centro da Europa e que pode ser denominada
em geral como progressista. Por teologia “latino-americana” entendemos a teologia da libertação com suas
diversas famílias de opções” (SOBRINO, Jon. Ressurreição da verdadeira Igreja: os pobres, lugar teológico da
eclesiologia. São Paulo: Loyola, 1982. p. 17-18).
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O método adotado será o de pesquisa bibliográfica para perceber como na cristologia
de Sobrino se compreende o lugar dos pobres, os prediletos de Deus. Não trabalhamos
detalhadamente toda a cristologia sobriniana. Contudo, a partir dos aspectos que abordam
nosso tema, nos detemos nas suas principais obras: “Jesus, o Libertador: a história de Jesus
de Nazaré” (1994)7 e “A fé em Jesus Cristo: ensaio a partir das vítimas” (2000)8, nas quais o
teólogo sistematiza sua cristologia.
Para nosso autor, a teologia leva a sério a revelação e a fé cristã na situação histórica
em que se vive, por isso ela tem por base a revelação de Deus e sua tradição e interpretação na
Igreja e seu lugar de atuação é a realidade histórica na qual se introduz o fazer teologia. As
características da tarefa teológica no presente histórico são a manifestação de Deus e a
resposta da fé como reação da misericórdia frente a povos crucificados, concebendo a teologia
como inteliectus amoris, na opção pelos pobres e num determinado lugar objetivo: o mundo
dos pobres9.
Sua teologia é concebida como “intellectus amoris, não em oposição, mas em
diferenciação ao intellectus fidei. Mais concretamente, que se compreenda como intellectus
misericordiae, justitiae, liberationis”10. Trata-se de uma compreensão relevante para a
teologia pensada a partir da realidade de sofrimento e morte, mas também de esperança,
características da América Latina.
Nossa pesquisa é desenvolvida em três capítulos. No primeiro, tendo como referência
o biblista italiano Reinaldo Fabris, apresentamos os dados bíblicos da predileção de Deus
pelos pobres. Entendemos que a Palavra revelada é o ponto de partida para abordarmos nosso
tema da opção pelos pobres, pois eles são os prediletos de Deus. O objetivo não é fazer um
estudo detalhado do tema em toda a Sagrada Escritura mas, a partir de algumas passagens,
explicitar como a predileção de Deus pelos pobres se fundamenta nas Escrituras. Destacamos
a relevância dos aspectos antropológico, religioso e social para a compreensão do conceito de
quem sejam os pobres em termos bíblicos.
No Antigo Testamento, o ponto de partida é o evento do êxodo no qual se revela a
ação libertadora de Deus para com seu povo que se encontra oprimido. Esse tema é retomado
na literatura profética na qual o estrangeiro, o órfão e a viúva são protótipos de quem são os
pobres. E na literatura sapiencial compreende-se que ajudar o pobre agrada a Deus.
7

SOBRINO, Jon. Jesus, o libertador: a história de Jesus de Nazaré. Petrópolis: Vozes, 1994b. (Teologia e
Libertação, II/3).
8
Id. A fé em Jesus Cristo: ensaio a partir das vítimas. Petrópolis: Vozes, 2000. (Teologia e Libertação, II/6).
9
Id. Como fazer teologia: proposta metodológica a partir da realidade salvadorenha e latino-americana.
Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, n. 55, p. 285-303, set./dez. 1989. p.285.
10
Id., 1994b, p. 59.
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No Novo Testamento, apresentamos a missão de Jesus como o enviado do Pai para
levar a “boa-notícia” aos pobres. Seu ministério se dá na missão e anúncio do Reino de Deus
para os pobres. Nesta perspectiva, Jesus forma seus discípulos que aderem a essa mesma
missão. Isso se encontra nos relatos da primitiva comunidade cristã, no cuidado com os
pobres nos Atos dos Apóstolos, na carta de São Tiago e nos Escritos Paulinos. Esse tema da
predileção pelos pobres torna-se o fio condutor de toda a história da Igreja na qual os pobres
são os preferidos de Deus.
No segundo capítulo, apresentamos a compreensão de Jon Sobrino acerca da vida de
Jesus e sua relação com os pobres e marginalizados. A libertação dos pobres e oprimidos,
vítimas da injustiça social, é compreendida como central. Nosso teólogo tem por solo fértil, a
partir do qual produz sua cristologia, a Doutrina Social da Igreja, o Concílio Vaticano II e as
conferências do Episcopado Latino-americano.
Sendo um dos grandes expoentes da cristologia latino-americana, o teólogo volta-se
para a realidade sofrida do povo oprimido, lugar teológico e ponto de partida de sua
cristologia. Jesus é apresentado como a boa-notícia do Reino de Deus para os pobres. Por
causa do Reino, Jesus se descentra de si mesmo e o apresenta em sua parcialidade: ele é dos
pobres. Isso gera tensões com o anti-reino que se coloca em conflito e contrário ao Reino.
Sobrino nos ajuda a perceber como, na práxis, o seguimento de Jesus define o ser cristão e se
realiza em meio ao conflito entre o Reino e o anti-reino, para chegar à libertação.
No terceiro capítulo, veremos como a morte de Jesus na cruz é compreendida na
realidade de sofrimento dos pobres deste mundo. Eles, frente às duras cruzes que lhes são
impostas, as associam à cruz de Jesus para encontrar forças e lutar por libertação integral.
Neste sentido, a morte de Jesus na cruz tem um significado mais profundo para os pobres.
Eles a entendem como solidariedade de Deus para com seus sofrimentos frente às estruturas
opressoras deste mundo.
Neste mesmo sentido, os pobres, na leitura de Sobrino, vão perceber que a perseguição
e cruz sofridas por Jesus tem um sentido para eles. Como Jesus tinha consciência diante da
perseguição e morte na cruz e a enfrentou em fidelidade ao projeto do Reino de Deus, a cruz
de Jesus é sinal de esperança para os crucificados deste mundo. Assim como Deus ressuscitou
Jesus, vítima da violência de seu tempo, ressuscitará também as vítimas históricas, fruto da
violência dos tempos hodiernos.
Assim, a ressurreição de Jesus tem seu sentido mais profundo para as vítimas deste
mundo por ser esperança para elas. O Reino de Deus é sinal de esperança para os pobres no
Ressuscitado como práxis em seu seguimento para descê-los da cruz. Enfim, o Reino de Deus

15

e a experiência do Ressuscitado, no seguimento a Jesus de Nazaré, levam o cristão a
identificar-se com a fé que professa e sua missão na relação com a sociedade atual.
Todavia, falar de Jesus, sua missão e anúncio do Reino de Deus para os pobres,
revelando o mistério de Deus que se inclina diante do sofrimento humano é sempre um
desafio. Não pretendemos esgotar o tema. Propomos uma abordagem como caminho possível
de conhecer a pessoa de Jesus e seu agir na perspectiva de uma sociedade mais justa, humana
e promotora de boas-notícias para os sofredores vítimas das injustiças deste mundo.
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1 A OPÇÃO PREFERENCIAL PELOS POBRES: FUNDAMENTOS BÍBLICOS
O fundamento primeiro do que a Igreja exprime como “opção pelos pobres” (opção
preferencial pelos pobres) é a Palavra revelada. Neste primeiro capítulo, como ponto de
partida, apresentaremos os aspectos bíblicos da predileção de Deus pelos pobres de seu povo.
Nosso objetivo não é fazer um estudo detalhado sobre o tema dos pobres em toda a Sagrada
Escritura, mas demonstrar a partir de algumas passagens como essa opção está fundamentada
nas Escrituras e como os aspectos antropológico, religioso e social são importantes para a
compreensão do conceito de quem sejam os pobres nesta perspectiva.
1.1 O conceito de pobres e seus aspectos nas Sagradas Escrituras
O conceito de pobre em seus aspectos bíblicos parte da experiência do êxodo. Os
pobres são enaltecidos no evangelho das bem-aventuranças na declaração de Jesus: “Felizes
vós, os pobres, porque vosso é o Reino de Deus” (Lc 6,20b). Ou no Evangelho de Mateus:
“Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus” (Mt 5,3)1. O Reino de Deus
é dom aos pobres. Essa temática perpassa toda a Bíblia, tendo como ponto de partida o
acontecimento do êxodo. No livro do Êxodo, Deus diz a Moisés:
“Eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor
contra seus opressores; pois eu conheço suas angústias. Por isso desci a fim de
libertá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir dessa terra para uma terra boa e
vasta, terra que mana leite e mel...” (Ex 3,7-8).

A grande questão que se coloca é: quem são os pobres? Essa pergunta é a chave para
penetrar a dimensão antropológica-cultural, que assim exprime Reinaldo Fabris, autor que,
neste primeiro capítulo, tomamos como referência por refletir sobre a relação de Deus com os
pobres de seu povo:
[...] o pobre não é só a pessoa que não tem bens, mas também a que não tem um
papel social reconhecido, a que não tem um poder social. Esse fato comporta
também uma mentalidade, uma cultura ou um modo de conceber a vida. Esse
aspecto deve ser levado em conta, porque na dimensão religiosa dos “pobres” entra
também um componente de mentalidade ou de cultura2.

1

Mateus fala de pobres “no espírito” no sentido de que eles são abertos e disponíveis para o Reino dos Céus. O
que Lucas não faz menção (BÍBLIA de Jerusalém. Nova ed. rev. e ampl. São Paulo: Paulus, 2004. p. 1710, nota
h referente a Mt 5,3).
2
FABRIS, 1991, p. 9.
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Fabris também compreende que o aspecto antropológico-cultural tem uma importância
para definir os bens essenciais para viver. Mas, segundo ele, existe um outro modo de avaliar
a pobreza, que não consiste em termos quantitativos, o religioso-espiritual3. Esses níveis não
podem ser separados. Não se pode fazer uma leitura religiosa ou espiritual da Bíblia apenas
do ponto de vista espiritual-religioso, pois não se chega a uma concepção do ser humano
completo,
[...] porque ele não é só espírito ou corporeidade, mas um ser físico-espiritual ou
pessoal-corpóreo no qual a dimensão religiosa comporta um conjunto de valores e
certa quantidade de bens e, por isso, também de funções na gestão desses bens [...].
É impossível fazer um discurso religioso-espiritual sobre a pobreza, sem levar em
conta o contexto cultural, social e, por último, econômico4.

A dimensão religiosa na abordagem do tema opção pelos pobres tem fundamental
importância. Faz-se necessário recorrermos às Sagradas Escrituras para compreendermos em
que sentido Deus opta pelos pobres. Como seu agir vêm ao encontro dos pobres e
marginalizados desse mundo que Ele escolhe e qual é a Sua relação com eles.
Segundo Fabris,
A terminologia atual sobre os pobres é equívoca. O dicionário define “pobre” –
adjetivo e substantivo – como aquele “que não tem o necessário à vida”, aquele
“cujas posses são inferiores à sua condição social”. O acento é colocado claramente
no primeiro nível, o “social e econômico”. Somente em alguns ambientes é que se
dá atenção também ao aspecto cultural-antropológico. Está, porém, completamente
ausente a dimensão religioso-espiritual. O termo pobre, no dicionário [de]
português, vem do latim, “pauper”, uma raiz que significa “pouco” em termos, antes
de tudo, de bens. “Pauper” é aquele que produz pouco. O que não tem nada. Os
sinônimos são: miserável, mesquinho, indigente, necessitado. Eles confirmam a
dimensão antes de tudo econômica, o problema dos bens. No pobre se entrevê
também o aspecto da função, da importância e, portanto, a dimensão social5.

Esses aspectos ora mencionados nos ajudam compreender o conceito de pobre a partir
de sua etimologia. Temos o conceito latino inops, que significa “o fraco, desamparado e
desesperado, mas também o homem necessitado de qualquer ponto de vista”6. Já no grego
usa-se os termos penês para o pobre economicamente e ptôchós para os que necessitam de
ajuda, em forma de esmola7. Este termo tem um significado social-econômico. Mesmo que
apresente uma perspectiva diferente do termo latino o problema dos bens permanece. Já no
3

FABRIS, 1991, p. 9.
Ibid., p. 10.
5
Ibid., p. 11.
6
FENGER, Anne-Lene. Pobreza: aspectos bíblico e histórico. In: EICHER, Peter. Dicionário de Conceitos
Fundamentais de Teologia. São Paulo: Paulus, 1993. p. 697.
7
Ibid., p. 696.
4
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hebraico emprega-se os vocábulos ‘anî para tratar da pobreza econômica e opressão sem
meios para defender-se e ‘anaw, o pobre em termos religiosos, ou humilde diante de Deus8.
Outro termo muito próximo de ‘anî, ‘anaw, é o ‘anawîn referindo-se ao forasteiro, o
órfão e a viúva9. Esse vocábulo indica uma categoria religioso-espiritual e os pobres são
aqueles que se reúnem nas sinagogas para ouvir as Escrituras. São os justos, humildes,
piedosos10. Como exemplo disso lemos no Sl 10,17: “Iahweh, tu ouves o desejo dos pobres,
fortaleces o coração deles e lhes dás ouvidos”. Estes são os pobres vistos como categoria
religiosa: os crentes, os santos.
Assim, em termos bíblicos, os pobres não são somente uma categoria social ou
econômica, nem somente espiritual-religiosa, mas sua condição econômico-social se torna
uma qualidade espiritual, uma categoria religiosa. O pobre é aquele que não tem os bens
essenciais para viver, mas é fiel. Por isso, o tema dos pobres na Bíblia parte de uma definição
bastante ampla que abrange a dimensão social com base econômica e evolui para uma
perspectiva religioso-espiritual11.
Procuraremos compreender o desígnio salvífico de Deus a partir de sua predileção
pelos pobres, que a Igreja na América Latina no século XX compreende como opção por eles,
pois Ele se revela solidário com os pobres e se manifesta nessa opção. De acordo com Fabris,
“a opção pelos pobres é um problema religioso ligado à revelação histórica de Deus e que tem
seu ápice no evento Jesus de Nazaré”12. Enfim, à luz de algumas passagens bíblicas que nos
parecem centrais, abordaremos a revelação de Deus na história da libertação do seu povo que
se encontrava oprimido.
1.2 O Deus que liberta os pobres e oprimidos: a perspectiva do êxodo, dos profetas e dos
sábios
Conforme já mencionado, toma-se como referência o autor Reinaldo Fabris que reflete
sobre a relação de Deus com os pobres de seu povo (a predileção de Deus pelos pobres),
partindo da experiência do êxodo, elemento fundador da fé bíblica, no qual se revela a
imagem de Deus como libertador e defensor dos pobres que perpassa toda tradição bíblica.

8

POBRE, POBREZA. In: MACKENZIE, John L. Dicionário Bíblico. São Paulo: Paulinas, 1983. p. 729.
FABRIS, 1991, p. 13.
10
Ibid., p. 14.
11
Ibid., p. 14-15
12
Ibid., p. 16.
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1.2.1 O acontecimento do êxodo: Deus liberta seu povo
Os textos do Antigo Testamento referentes ao sofrimento do povo são indispensáveis
para compreendermos a revelação de Deus e sua opção por ele; e o êxodo é a chave de leitura
para fazer o caminho histórico dessa revelação. Percorremos os textos sagrados do Antigo
Testamento, a partir do biblista supracitado, mostrando a ação libertadora de Deus que vem ao
encontro dos pobres, no contexto da aliança, no acontecimento do êxodo.
Segundo Fabris,
[...] a experiência do êxodo, elemento fundador da fé bíblica, está ligada a imagem
de Deus como libertador e defensor dos pobres. São os dois aspectos
complementares da imagem bíblica de Deus: redentor e protetor dos pobres. Aqueles
que Deus fez sair do Egito são os pobres13.

Segundo o biblista, “Êxodo, 1,8-14, dá o quadro da situação dos hebreus oprimidos. O
termo “oprimidos” pode ser traduzido por “pobres”, porque a raiz hebraica de “oprimir” e
“oprimidos” está na origem do termo “pobre” ou “pobres”: ‘anaw e ‘anawîm”14. O que
também pode ser compreendido como condição de opressão ou de miséria, pois o povo era
oprimido pelo rei egípcio.
Em Ex 2,23-25 afirma-se que:
Muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas, gemendo sob o peso da
servidão, gritaram; e do fundo da servidão o seu clamor subiu até Deus. E Deus
ouviu os seus gemidos; Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó.
Deus viu os israelitas, e Deus se fez conhecer...

Somente após a morte do rei opressor o nome de Deus é mencionado. Os israelitas
clamam a Deus no sofrimento da escravidão e Ele os ouve, recordando-se da aliança feita com
seus pais. Escuta o grito do seu povo oprimido e a partir do momento em que ouve e se
recorda, olha e interfere em seu favor.
Fabris afirma que
A intervenção de Deus, que se interessa, se envolve e se mostra solidário com a
condição dos oprimidos, depende da recordação de “sua aliança”, do compromisso
livre e gratuito com os pais. Aqui se destaca a nova imagem de Deus. O êxodo não
foi devido a mérito particular dos oprimidos. É verdade que eles gritaram a Deus.
Essa atitude é característica dos oprimidos que apresentam sua causa a Deus. Mas

13
14

FABRIS, 1991, p. 57.
Ibid., p. 58.
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o motivo do “ouviu”, do “viu” e do “interferiu” é a recordação ou o compromisso
assumido com os pais15.

No Horeb ou no Sinai, a montanha santa, Deus se revela a Moisés no símbolo do fogo
dizendo: “Eu vi, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu grito por causa
dos seus opressores; pois eu conheço as suas angústias” (Ex 3,7). Deus não é neutro, está a
favor dos pobres e dos oprimidos, os ‘anawîm. Por isso afirma: “... desci a fim de libertá-lo da
mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e vasta, terra que mana
leite e mel...” (Ex 3,8). Essa experiência qualifica o conceito de “pobres” na tradição bíblica.
Eles são aqueles que Deus tirou da casa da escravidão, da opressão.
Também no livro do Deuteronômio volta a ecoar o clamor dos oprimidos: “Gritamos
então a Iahweh, Deus dos nossos pais, e Iahweh ouviu a nossa voz: viu nossa miséria, nosso
sofrimento e nossa opressão” (Dt 26,7). Diante da miséria, sofrimento e opressão do povo
Deus ouve seu grito e age: “E Iahweh nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido,
em meio a grande terror, com sinais e prodígios...” (Dt 26,8). Sua ação é libertadora para o
povo que o reconhece: “... e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, terra onde mana
leite e mel. E agora, eis que trago as primícias dos frutos do solo que tu me deste, Iahweh” (Dt
26,9-l0a). Trata-se de uma recordação do êxodo, da ação libertadora de Deus para com seu
povo.
Diante do sofrimento e da opressão das várias categorias de pobres, destaca-se o
estrangeiro, o órfão e a viúva. A eles Deus faz justiça, ama e dá pão e roupa (Dt 10,18). Por
isso o Deuteronômio afirma: “Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem
tomarás como penhor a roupa da viúva” (Dt 24,17) e recorda-se o êxodo: “Recorda que foste
escravo na terra do Egito, e que Iahweh teu Deus de lá te resgatou. É por isso que eu te ordeno
agir deste modo” (Dt 24,18): ou seja, na justiça de Deus. Não se trata simplesmente de uma
questão jurídico-social, mas religiosa. Nesse sentido, na compreensão de Fabris, “quem faz
parte do povo libertado, que reconhece Deus, libertador e solidário com os pobres, como
único Senhor, deve assegurar a proteção do órfão, da viúva e do estrangeiro”16.
Outros dois eventos importantes para os pobres foram o ano sabático17, celebrado a
cada sete anos, e o ano jubilar, celebrado a cada sete vezes o sábado, ou seja, a cada quarenta
e nove anos, o ano seguinte, o quinquagésimo, era o ano jubilar. Esses eventos eram
15

FABRIS, 1991, p. 60.
Ibid., p. 68.
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Segundo Mackenzie, “no ano sabático, os campos devem ser deixados em alqueive, para que os pobres
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(Ex 23,6). Enfim, sobretudo Iahweh é declarado aquele que vinga o pobre (Ex 22,21-24)” (MACKENZIE, 1983,
p. 730).
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celebrados em termos sócio-jurídicos, de propriedade, de dívidas, de bens e de serviços. O
objetivo era de não haver pobres. Por isso no Deuteronômio afirma-se: “É verdade que em teu
meio não haverá nenhum pobre, porque Iahweh vai abençoar-te na terra que Iahweh teu Deus
te dará, para que a possuas como herança...” (Dt 15,4). Isso remete ao êxodo, evento fundente
da libertação, pois foi Deus quem tirou os oprimidos da escravidão, conduzindo-os para uma
terra de liberdade. A justiça para com o pobre faz parte da lei da aliança18.
Esse tema da predileção de Deus pelos pobres na perspectiva do êxodo e da aliança
perpassa todo o Antigo Testamento. Ele está muito presente na literatura profética que
enaltece o cuidado para com o pobre e o fraco, especialmente o estrangeiro, a viúva e o órfão,
os ‘anawîm.
1.2.2 Alguns traços da predileção de Deus pelos pobres na literatura profética
Os profetas retomam o tema do êxodo e da aliança no período da monarquia em
Jerusalém e Samaria. São como porta-vozes de Deus para proteger os fracos19. Eles, frente às
situações econômicas, sociais e políticas pelas quais passava o povo, tratam da libertação da
escravidão, que na linguagem bíblica significa miséria e opressão, a condição dos pobres. Isso
é uma contradição para o povo libertado20.
Na literatura profética, na compreensão de Candido,
[...] acentua-se a disparidade na avaliação do binômio rico-pobre. A riqueza constitui
risco, e começa a ser considerada – indubitavelmente, pela desilusão que as
prevaricações experimentadas acarretam – como tentação de esquecer a Deus (Os
13,15) e como veículo da idolatria (Is 2,7-8). Alguns profetas realizam verdadeira
“opção de classe” tomando partido em favor do pobre, objeto de injustiça, e
condenando todo abuso que leve à discriminação e ao vexame ou constrangimento21.

Amós em seus oráculos denuncia aqueles que promovem a injustiça e levam as
pessoas à escravidão, vivendo num estado anterior ao êxodo. Isso se trata de infidelidade à
aliança. O profeta afirma que: “Eles esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos e
tornam torto o caminho dos pobres” (Am 2,7). E também:
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Ouvi isto, vós que esmagais o indigente e quereis eliminar os pobres da terra, vós
que dizeis: “Quando passará a lua nova, para que possamos vender o grão, e o
sábado para que possamos vender o trigo, para diminuirmos o efá, aumentarmos o
ciclo e falsificarmos as balanças enganadoras, para comprarmos o fraco com prata e
o indigente por um par de sandálias e para vendermos o resto do trigo?” (Am 8,4-6).

Frente à opressão causada pelos comerciantes aos agricultores empobrecidos, o profeta
denuncia a injustiça e anuncia o juízo de Deus: “Iahweh jurou pelo orgulho de Jacó: Não
esquecerei jamais nenhuma de suas ações” (Am 8,7).
Isaías, dirigindo-se às autoridades de Sodoma e Gomorra denuncia a violência e a
injustiça: “Cessai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem! Buscai o direito, corrigi o
opressor! Fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva!” (Is 1,16c-l7). E diante das
injustiças das autoridades que geram a pobreza anuncia o juízo de Deus: “Ai dos que
promulgam leis iníquas, os que elaboram rescritos de opressão para desapossarem os fracos
do seu direito a para privar da sua justiça os pobres do meu povo, para despojar as viúvas e
saquear os órfãos” (Is 10,1-3).
Para o profeta Isaías, o povo e as autoridades devem estar em relação com o Deus da
aliança, o que implica a liberdade para todos. Sem esta liberdade não é possível encontrar o
Deus da aliança. É um apelo que revela a situação de injustiça na qual estão envolvidos e o
apelo a libertar os oprimidos, repartir o pão com o faminto e acolher os desabrigados (Is 58,67). Por isso, frente à situação de opressão apresenta um Deus que acolhe os pobres e
oprimidos22.
Miquéias, dirigindo-se às autoridades que violavam a aliança afirma:
Ouvi, pois, isto, chefes da casa de Jacó e dirigentes da casa de Israel, vós que
execrais o direito, que torceis o que é reto, vós que edificais Sião com o sangue e
Jerusalém com injustiça! Seus chefes julgam por suborno, seus sacerdotes decidem
por salário e seus profetas vaticinam por dinheiro (Mq 3,9-11).

Na mesma linha profética, Jeremias se dirige ao rei:
Escutai a palavra de Iahweh, casa de Davi! Assim disse Iahweh: julgai pela manhã o
direito e arrancai o explorado da mão do opressor, para que a minha cólera não saia
como o fogo e queime sem que ninguém possa apagar, por causa da maldade de
vossas ações (Jr 21,1lb-12).
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O profeta adverte ao rei em nome de Iahweh: “Praticai o direito e a justiça; arrancai o
explorado da mão do opressor; não oprimas o estrangeiro, órfão ou viúva, não os violenteis e
não derrameis sangue inocente neste lugar” (Jr 22,3).
Em Jr 34,8-14, depois que os príncipes voltaram atrás e retomaram os escravos que
haviam libertado, o profeta adverte-os recordando a aliança de Deus com seu povo,
libertando-o da escravidão no Egito. Mas eles não deram ouvidos à palavra de Iahweh. O
profeta vê nesse fato a causa do exílio. É uma transgressão da aliança que faz o povo libertado
recair na condição de escravidão anterior ao êxodo. Não respeitar o princípio da aliança
significa recair no estado anterior ao êxodo23.
De sua parte, o Profeta Sofonias dirige-se para os humildes que confiam em Deus:
“Deixarei em teu seio um povo pobre e humilde, e procurará refúgio no nome de Iahweh o
Resto de Israel” (Sf 3,12). Temos aqui o pobre e humilde, aquele que confia em Deus, ou seja,
o pobre em sentido espiritual. Este é o pobre em espírito, conforme se lê nos evangelhos. O
reino de Deus é dado a esses pobres.
Nesta perspectiva, a literatura profética apresenta a esperança messiânica para os
pobres, destinatários da justiça ou reino de Deus. Eles proclamam as promessas para o tempo
messiânico. Segundo Fabris,
Destinatários ou núcleo desse povo da nova aliança num ambiente ideal são os
pobres como tinham sido os oprimidos no Egito. Mas nesse caso os pobres tendem a
identificar-se com os justos, porque no estado de aflição e de miséria do exílio eles
confiam em Deus. Os pobres são os humildes ou os crentes. Esse processo de
espiritualização é documentado nos Salmos, nos quais há uma interligação entre o
pobre esmagado, o miserável e o justo. Na sua condição ele clama a Deus. Em
outras palavras, o pobre se torna o crente, segundo esta equivalência: pobre =
oprimido = humilde que crê em Deus24.

Essa mesma linguagem messiânica, retomada nos evangelhos, o profeta Miquéias a
anuncia, segundo as promessas concebidas a um reino futuro de descendência davídica, onde
outrora se achavam o templo e o palácio real. No tempo messiânico Deus reunirá todos os
estropiados e congregará os dispersos, ou seja, os pobres e sofredores que lembram o povo do
exílio, do qual fará seu povo e reinará sobre ele (Mq 4,6-7).
Enfim, destaca-se na literatura profética o cuidado com o órfão, a viúva e o
estrangeiro. Na compreensão de Fabris, se estes são deixados de lado, a aliança foi posta de
lado e vive-se o “antiêxodo: o exílio”25. E, nesta perspectiva, o autor afirma que “a relação
23
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com Deus não se funda na observância de uma norma religiosa fora do princípio da aliança,
que é o da defesa, da acolhida e da solidariedade com o pobre. É somente nesse contexto que
a relação religiosa com Deus tem sentido”26. Essa perspectiva aparece muito forte na literatura
sapiencial em que o pobre é considerado como humilde, justo e crente.
1.2.3 Os pobres na literatura sapiencial
Na literatura sapiencial quem ajuda o pobre agrada a Deus que se faz defensor do
pobre. Esse é o modo pelo qual os sábios abordam a questão dos pobres. Eles seguem a
tradição histórica e fundante da aliança, mas numa perspectiva religiosa. O pobre coincide
com o humilde, o justo e o crente. De acordo com Fabris,
Nos Salmos, o protagonista que ora não é só o doente, o conculcado, o oprimido ou
o ameaçado pelos prepotentes e arrogantes, mas também aquele que, nessa condição,
confia sua causa a Deus, entrega-se a Deus. Por isso, ele é “justo”. Deus, por sua
vez, é aquele que se curva para o mísero e cuida do fraco27.

Essa perspectiva extrapola a dimensão socioeconômica e têm seu fundamento mais
profundo na dimensão religiosa.
Nos salmos, segundo Candido, “faz-se preferencialmente a leitura espiritual da
pobreza e a meditação orante sobre a figura do pobre”28. Ele em suas orações invoca a Deus
que o ouve: “Piedade Iahweh! Vê minha aflição! Levanta-me das portas da morte” (Sl 9,14);
“Iahweh, tu ouves o desejo dos pobres, fortaleces seu coração e lhes dás ouvidos, fazendo
justiça ao órfão e ao oprimido, para que o homem terreno já não infunda terror” (Sl 10,17-18);
“Volta-te para mim, tem piedade de mim, pois solitário estou, e infeliz. A angústia cresce em
meu coração, tira-me das minhas aflições. Vê minha fadiga e miséria e perdoa meus pecados
todos” (Sl 25,16-18); “Quanto a mim, curvado e ferido, que tua salvação, ó Deus me levante”
(Sl 69,30); “Não entregues à fera a vida de tua rola, não esqueças até o fim a vida dos teus
pobres. Olha para a Aliança, pois os recantos da terra estão cheios, são antros de violência.
Não volte o oprimido coberto de confusão, que o pobre e o indigente louvem o teu nome” (Sl
74,19-21).
Nesta perspectiva dos Salmos, Deus intervém em favor do pobre: “ele busca os
assassinos, lembra-se deles, não se esquece jamais do clamor dos pobres. Pois o indigente não
26
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será esquecido para sempre, a esperança dos pobres jamais se frustrará” (Sl 9,13.19); “Por
causa do pobre que despojam, do infeliz que geme, agora me levanto – declara Iahweh: porei
a salvo a quem o deseja” (Sl 12,6); “vós caçoais da revolta do pobre, mas Iahweh é seu
abrigo” (Sl 14,6); “pois tu salvas o povo pobre e rebaixas os olhos altivos” (Sl 18,28);
“encaminha os pobres conforme o direito e ensina seu caminho aos infelizes” (Sl 25,9); “Eu
sei que Iahweh defenderá o direito dos indigentes e fará justiça aos pobres” (Sl 140,13). No
saltério são muitos os salmos que apresentam Deus que ouve o pobre e oprimido devoto e age
em favor dele29. Aqui citamos apenas alguns exemplos.
De outra parte, nos textos de cunho religioso do Sirácida, frente à situação do pobre e
da pobreza, para manter-se fiel ao êxodo e a aliança, a preocupação do rico consiste em
distribuir os bens aos pobres dando esmolas, praticando assim a justiça e evitando que a
riqueza se transforme num bem definitivo diante de Deus. A preocupação consiste em
precaver-se contra os perigos da riqueza e manter-se fiel à vontade de Deus. Dar esmolas aos
pobres a fim de praticar a justiça diante de Deus evita que a riqueza se transforme num bem
definitivo30.
Em suas sentenças sobre a esmola, o Sirácida afirma que
A água apaga a chama, e a esmola expia os pecados. Quem retribui com favores
pensa no futuro, no dia de sua queda encontrará apoio. Meu filho, não recuses ao
pobre a sua subsistência, e não faças enfraquecer os olhos do miserável. Não faças
sofrer aquele que tem fome, não irrites o homem na sua indigência. Não agites mais
um coração exasperado, não recuses teu dom ao necessitado. Não rejeites o pedinte
oprimido, não desvies teu rosto do pobre. Do que pede não desvieis teu olhar, não
lhe dês motivo para te amaldiçoar, pois amaldiçoando-te em sua amargura, o seu
criador atenderá seu clamor. Faz com que a comunidade te ame, diante do grande
abaixa a tua cabeça. Inclina teu ouvido ao pobre e responde-lhe à saudação com
afabilidade. Arranca o injustiçado da mão do injusto e não sejas medroso no teu
julgar. (Eclo 3,30–4,9).

Nessa perspectiva religiosa do Sirácida, o justo que dá esmola está em plena
comunhão com Deus na medida em que pratica a solidariedade com os pobres. Por isso não
deve desviar seu olhar do pobre para que não seja por ele amaldiçoado e seu clamor chegue
até Deus. Deve escutar o pobre, tirando-o da injustiça à qual está sujeitado, sendo amparo
para o órfão e a viúva (Eclo 4,5-10).
Essa motivação do Sirácida advém do princípio profético de que ao praticar a justiça e
o direito obtém-se a benevolência de Deus (Jr 22,15). No entanto, a maneira de ver a realidade
é típica do rico, que dá esmola aos pobres, mas não se compromete em libertá-los como
29
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advertiam os profetas, a partir do princípio do êxodo, assegurando a liberdade para todos.
Desta forma o êxodo é esquecido e a aliança torna-se apenas modelo ético para praticar a lei
de forma descontextualizada31.
De acordo com Fabris,
No contexto bíblico, a ideia de abrir as mãos ou de dar aos pobres é um princípio
ligado à aliança; é um dever que corresponde à justiça e ao direito do pobre. Se a
esmola corresponde à justiça, não é mais uma doação de uma parte, mas compreende
a defesa do direito do pobre e a distribuição dos bens para que o pobre seja livre.
Esse é o ponto fundamental. Não se trata de manter o pobre no limite da
sobrevivência, numa relação de dependência32.

Desse modo, a esmola não pode ser assistencialismo, mas prática de justiça. Seu
sentido deve estar no princípio da aliança em que todos devem ser livres, pois Deus olha pela
liberdade de todos. Não pode ser distribuição de dinheiro ao mendigo, que continua sendo
mendigo, não mudando sua situação de dependente. A esmola pode desvirtuar o conceito de
justiça do princípio da aliança, segundo o qual todos devem ser livres conforme os princípios
de Deus que liberta o pobre da opressão33.
Segundo Candido,
O próprio Deus defende os direitos do pobre: “Não roubes o pobre, porque é pobre,
nem oprimas o fraco no julgamento. Porque Iahweh disputará a sua causa e tirará a
vida dos que os defraudaram” (Pr 22,22-23; cf. 23,10-11). E o próprio Deus se
identifica com o pobre: “Quem faz caridade ao pobre empresta a Iahweh, que
recompensará a sua obra” (ib. 19,17). “Quem se ri do pobre ultraja seu Criador” (ib.
17,5). [...] De fato, não se chega a proclamar os pobres “bem-aventurados”, mas
declara-se “bem-aventurado quem tem piedade dos pobres” (ib. 14,21)34.

Enfim, essa perspectiva sapiencial, segundo Reinaldo Fabris,
[...] insiste na eleição e incute a consciência da graça, isto é, da intervenção gratuita
de Deus, que não faz os pobres ricos, nem os fracos poderosos, mas os torna livres
para a liberdade de todos. Essa perspectiva religiosa é uma grande novidade com
relação a um processo histórico no qual sempre se põe essa interrogação: é possível
que alguém se torne rico sem criar novos pobres? Não creio. Mas é possível alguém
ser radicalmente livre se todos são livres; do contrário a liberdade de poucos será
edificada sobre a opressão dos outros como a riqueza o é sobre a miséria da massa35.
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Portanto, manter-se fiel ao êxodo e à aliança requer a consciência de libertar o pobre e
o fraco de sua condição de escravidão e morte em que se encontram. Significa fazer a opção
por eles na perspectiva da justiça de Deus que age em seu favor. É nesta mesma ótica que o
Novo testamento apresenta a opção de Jesus pelos pobres que os proclama “bem-aventurados,
porque deles é o Reino de Deus”.
1.3 A predileção de Deus pelos pobres no Novo Testamento
À luz das palavras de Jesus, “bem-aventurados os pobres”, compreenderemos a
experiência apostólica da Igreja que desde os primeiros tempos buscou levar a bom termo as
palavras dessa opção de Jesus pelos pobres. Da mesma forma percebe-se que a ação
missionária de Paulo é iluminada pelo mesmo evento da ação de Deus revelada na pessoa de
Jesus Cristo e que esse tema torna-se o fio condutor de toda a história da Igreja na qual os
pobres são os preferidos de Deus.
1.3.1 Jesus e sua opção pelos pobres nos Evangelhos
Apresentaremos alguns aspectos que consideramos centrais da missão de Jesus e sua
opção pelos pobres nos Evangelhos. Nesta perspectiva da ação de Deus em favor dos pobres,
os ‘anawin, no cântico do Magnificat proclamado por Maria, integrasse o Antigo e o Novo
Testamento:
Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu salvador,
porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim! Doravante todas as gerações me
chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu
favor: seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para
aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de
coração orgulhoso. Depôs os poderosos, de seus tronos, e a humildes exaltou.
Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias (Lc 1,46-53).

Neste sentido Fenger nos ajuda compreender que
No Novo Testamento domina essa visão teológica do pobre e da pobreza, sobretudo
no Evangelho de Lucas. Com referência ao dado vocabular, sobressaem ptôchos e
tapeinos. Os pobres (ptôchoi) são proclamados felizes (Mt 5,3; Lc 6,20), a eles se
anuncia o Evangelho (Mt 11,5; Lc 7,22), os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos
são convidados ao banquete das núpcias (Lc 15,21). Segundo o magnificat, que
sintetiza a profecia e a teologia do pobre do Antigo Testamento, o próprio Deus
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exaltará os pequenos (tapeinoi) (Lc 1,52); ele próprio olhou para a pequenez (=
tapeinosis) de sua serva (Lc 1,48)36.

Na Sinagoga de Nazaré, segundo Lc 4,18-19, encontramos o programa da missão de
Jesus que inicia sua atividade pública retomando o texto de Isaías (Is 61,1-2)37 que proclama o
jubileu: o ano da libertação ou remissão38. Isaías anuncia a vinda do servo, enviado de Deus,
para proclamar o jubileu que era a recordação e atualização do êxodo. Jesus assume essa
missão que para Ele é uma libertação total; é uma atualização da libertação do êxodo na sua
missão de enviado do Pai.
Assim, movido pelo Espírito39, inicia a sua missão de “evangelizar os pobres, libertar
os presos, aos cegos recuperar a vista, libertar os oprimidos”, enfim, acolher os excluídos e
marginalizados, e libertá-los de toda forma de sofrimento e morte. Ele é o enviado do Pai para
proclamar a “boa notícia” aos pobres, os destinatários por excelência do Reino de Deus. Nesta
ótica da opção de Jesus, segundo Fabris, “a escolha dos distantes entra na estratégia de Deus,
que escolhe os pobres, aqueles que não têm direitos, e assim revela a gratuidade e a liberdade
de seu agir”40.
O profeta Isaías anunciava que sobre um descendente de Davi “repousará o espírito do
Senhor” dando-lhe sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento ou temor do
Senhor (Is 11,2). “Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por
ouvir dizer. Antes, julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará uma sentença em
favor dos pobres da terra” (Is 11,3-4a). Nesse contexto da monarquia o rei devia aplicar as leis
do êxodo, ou seja, defender os pobres e os fracos41. Isso se revelará na vida e missão de Jesus.
Na práxis de Jesus,
[...] o novo critério é que Deus não é só aquele que garante o direito dos pobres, mas
é também um Deus que se faz pobre. Ele se identifica com o menor dos irmãos. Esta
é a perspectiva da encarnação, já presente na imagem de Deus que conhece, vê e
cuida dos miseráveis e dos oprimidos: “Eu vi a miséria do meu povo... Conheço as
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suas angústias” (Ex 3,7). No evangelho se vê a extrema consequência dessa
solidariedade de Deus com os miseráveis e os fracos42.

Entendemos como central na vida e missão de Jesus as bem-aventuranças que se
encontram nos Evangelhos de Lucas (6,20-23) e de Mateus (5,3-12)43. Os dois evangelistas as
colocam em contextos diferentes, mas o centro da mensagem é a centralidade da opção de
Jesus pelos pobres e humildes44: deles é o Reino de “Deus” (segundo Lucas) ou dos “Céus”
(segundo Mateus).
A versão de Lucas é mais breve: são quatro as bem-aventuranças. Nelas Jesus diz:
“felizes vós, os pobres” (6,20), “vós, que agora tendes fome” e “vós, que agora chorais”
(6,21), e “felizes sereis quando vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e
proscreverem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem” (6,22). Jesus diz que
devem se “alegrar” e “exultar”, pois receberão como herança o “Reino de Deus”. Na versão
de Mateus são oito as bem-aventuranças: são felizes “os pobres no espírito” (5,3)45, “os
mansos” (5,4), “os aflitos” (5,5), “os que têm fome e sede da justiça” (5,6), “os
misericordiosos” (5,7), “os puros no coração” (5,8), “os que promovem a paz” (5,9), e “os
que são perseguidos por causa da justiça” (5,10), que nas palavras de Jesus são os herdeiros
do “Reino dos Céus”.
Percebemos que essa opção de Jesus nas bem-aventuranças está enraizada no êxodo e
nos profetas. Não obstante que, em outras passagens evangélicas, Ele faça o convite a dar
esmolas ou advirta sobre o perigo de confiar na riqueza, próprias da perspectiva sapiencial,
sua ação está mais para a linha profética. De acordo com Fabris,
A posição de Jesus está muito mais próxima da dos profetas, enquanto as exortações
de alguns textos cristãos estão mais próximas dos textos sapienciais: convite a dar
esmolas e a pôr o próprio tesouro no céu; advertência contra o perigo de confiar na
riqueza. Essa perspectiva sapiencial é válida, mas falta-lhe o coração religioso do
êxodo; além disso, ela pode permanecer uma leitura atemporal e abstrata: considera
as coisas como estão, sem olhar para as raízes. Trata-se de procurar não só as raízes
sociológicas e econômicas, mas também as religiosas46.
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Assim, compreende-se que o agir de Jesus está fundamentado na experiência do êxodo
e da aliança, ponto de partida de toda perspectiva bíblica acerca dos sofredores.
Enfim, em torno da opção de Deus pelos pobres na Bíblia, destaca-se a importância
das raízes sociológicas e econômicas, mas também, religiosas. Fabris nos recorda que “a
infidelidade a Deus leva à opressão e ao aparecimento de pobres entre o povo de Deus, sendo
que, segundo o princípio original do êxodo, isso não deveria acontecer: Deus os libertou para
que vivessem como livres na terra, dom para todos”47. A missão de Jesus é essa, libertar os
pobres e oprimidos: conforme vimos em seu discurso na sinagoga de Nazaré (Lc 4,16-21) e
nas bem-aventuranças (Lc 6,20-23 e Mt 5,3-12). Ele as proclama e torna-se boa-notícia para
os pobres.
1.3.2 Jesus, o enviado do Pai para levar a “boa-notícia” aos pobres
As narrativas das Sagradas Escrituras nos fazem descobrir a imagem de um Deus que
se curva sobre as misérias humanas, especialmente o sofrimento dos pobres. Nas narrativas
evangélicas encontramos a vida histórica de Jesus, o enviado do Pai, que se torna pobre e
anda com os pobres48. Ele é a boa-notícia de Deus para eles.
O texto de Lc 4,16-21, que recorda o texto messiânico de Isaías49, lido por Jesus na
sinagoga de Nazaré na liturgia de sábado expressa como o Espírito do Senhor está com Ele.
Da mesma forma como O recebeu no batismo, no qual é escolhido como o Filho amado por
Deus e enviado para uma missão (Lc 3,22). Segundo Fabris, o Espírito lhe é dado conforme
[...] ao rei ideal, ao descendente de Davi, para que julgue com justiça, isto é, defenda
os fracos e os pobres. O Espírito recebido por Jesus é o que foi prometido ao “servo”
para reconduzir os deportados e reconstruir a comunidade pós-exílica. Esse Espírito
está na origem da missão histórica de Jesus. Guiado por ele, Jesus escolheu um
messianismo não político ou econômico, mas o do Filho. Em Nazaré, Jesus define o
conteúdo de sua messianidade e de seu encargo de enviado, usando um texto de
Isaías: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu”. A unção não é
mais o gesto simbólico do óleo derramado na cabeça do candidato à realeza, mas a
efusão do Espírito Santo. É o poder de Deus, pelo qual Jesus foi habilitado para a
sua missão50.

O Messias, ungido com o Espírito de Deus, deve libertar os que estão oprimidos. O
texto de Lucas define a missão de Jesus em seus destinatários a partir da unção: “O Espírito
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do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres;
enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para
restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor” (Lc 4,18-19).
Na perspectiva do evangelista Lucas, Jesus é o messias enviado do Pai para a missão
de levar aos pobres uma mensagem de boa-notícia. Essa se concretiza nas ações de:
“proclamar a libertação aos presos”; “aos cegos a recuperação da vista”; “restituir a liberdade
aos oprimidos” e “proclamar um ano de graça do Senhor”; ou seja: os presos, os cegos, os
oprimidos e os pobres endividados que esperam o jubileu que os torna livres. A boa-notícia
que Jesus traz é a libertação, que coincide com a liberdade para os aprisionados e recuperação
da vista aos cegos e a liberdade aos oprimidos deste mundo.
Segundo o biblista Reinaldo Fabris,
Na linguagem concreta do evangelho, a notícia boa para quem está no cárcere
consiste em ouvir: “podes sair”. Para um cego, a boa-notícia consiste em ouvir o
convite: “vê”; para quem não caminha ou é coxo: “levanta-te e anda”. Para Jesus é
inconcebível separar o anúncio da boa-notícia e a libertação. Na missão do enviado
de Deus, servo ou messias, fazer justiça e libertar, pôr de pé e dar a vida é o mesmo
que “dar uma boa-notícia”. Uma boa-notícia eficaz é a libertação dos oprimidos, a
vista dada aos cegos51.

Em Lc 4,21, quando Jesus afirma: “Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa
passagem da Escritura”, recordando a profecia de Isaías, Ele se apresenta como o enviado de
Deus a ser boa-notícia aos pobres, libertando os presos, dando aos cegos a recuperação da
vista, libertando os oprimidos e anunciando o ano da libertação do Senhor a eles. E no
versículo seguinte Lucas afirma: “Todos testemunhavam a seu respeito, e admiravam-se das
palavras cheias de graça que saíam de sua boca” (Lc 4,22a). Mas, isso gerou controvérsia,
pois Jesus não apresenta como destinatários de sua missão seus conterrâneos de Nazaré, mas
os deixados de lado são os escolhidos a receberem essa boa-notícia.
A escolha dos sofredores presente na estratégia de Deus desde o acontecimento do
êxodo é reassumida por Jesus. Ele escolhe os pobres, os últimos e a eles revela a gratuidade
de seu agir. As narrativas evangélicas ajudam compreender a boa-notícia que a missão de
Jesus traz para os últimos, os que são deixados de lado neste mundo. Quando procurado pelos
enviados de João Batista que procuravam saber se Ele era o messias ou ainda deveriam
esperar outro (Lc 7,19-20), a resposta de Jesus deixa clara sua opção e seu agir assumido na
sinagoga de Nazaré como messias ungido pelo Espírito: “Ide contar a João o que vedes e
ouvis: os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos
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ouvem, os mortos ressuscitam e aos presos é anunciado o Evangelho; e feliz aquele que não
ficar escandalizado por causa de mim” (Lc 7,22-23). É neste sentido que Jesus se torna boanotícia para os pobres.
Segundo Fabris,
A escolha dos pobres é de caráter religioso, mas a partir da carne, isto é, da realidade
da intervenção de Deus, que age em favor dessas pessoas. Jesus, como encarregado
por Deus, aquele esperado para o tempo final, realiza essa obra de libertação na qual
consiste a evangelização dos pobres. Jesus é enviado aos excluídos, aos últimos e
aos perdidos52.

A libertação também acontece por meio das curas de doentes, endemoninhados e de
paralíticos. Segundo o evangelista Mateus, “Jesus percorria todas as cidades e povoados
ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, enquanto curava toda sorte
de doenças e enfermidades” (Mt 9,35). O mesmo evangelista apresenta o critério religioso
espiritual da escolha de Jesus aos pobres quando responde à mulher pagã que implora a cura
de sua filha: “Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel” (Mt 15,24).
Neste sentido, a missão do messias consiste em curar os necessitados, ir à busca dos últimos e
excluídos.
Na compreensão de Fabris, tanto Lucas na sinagoga de Nazaré, no contexto da liturgia
hebraica, como Mateus na atividade terapêutica ou curadora de Jesus em favor dos doentes e
excluídos, fazem parte de seu programa de enviado para trazer a boa-notícia aos pobres e
cuidar dos perdidos de Israel. Os milagres aludidos nos Evangelhos e os gestos de cura e de
libertação se incluem na metodologia do anúncio do Reino de Deus ou da boa-notícia para os
pobres53.
O esquema narrativo da missão de Jesus em torno dos milagres está ligado ao diálogo
e toque de Jesus com as pessoas a quem se faz próximo. Nele Deus se inclina diante do
sofrimento humano lhe devolvendo a esperança quando diz: “tua fé te salvou”; “vai em paz”
(Lc 7,50). Os evangelistas narram na atividade de Jesus casos de pessoas excluídas pelo fato
da doença ou situação de vida em que se encontravam.
Enfim, na missão de Jesus, o enviado do Pai como boa-notícia aos pobres,
encontramos as várias categorias dos seus destinatários. Segundo Fabris, estes são:
[...] os doentes, as mulheres, as crianças, os pecadores e os estrangeiros, isto é, todos
aqueles que, por causa de sua condição física, social, étnica e religiosa, estão
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privados de sua dignidade e liberdade. Eles são os privilegiados da missão de Jesus.
Nele começa sua obra de restauração ou de libertação da humanidade. Por isso ele
foi enviado aos pobres. Por isso ele proclama “os pobres bem-aventurados”. Sem
essa perspectiva o evangelho é incompreensível como coleção de narrações e
sentenças, que podem ser encontradas também nos textos hebraicos ou no ambiente
helenístico. Mas a novidade evangélica é constituída pela perspectiva do Reino de
Deus proclamado e inaugurado por Jesus. Jesus não se sente à vontade nas vestes de
curador. Em poucas palavras, da leitura dos textos de Lucas, em particular, e de
Mateus, mas também de Marcos que traz algumas sentenças e vários episódios,
tiramos a seguinte imagem da missão de Jesus: ele é o profeta e o messias e se faz
solidário com os pobres, não de uma solidariedade ou compaixão resignada, mas
ativa. Ele liberta, não do alto, mas entrando na condição dos pobres. Nessa
metodologia se incluem os gestos de comensalidade de Jesus com os pecadores. Ele
entra na condição dos excluídos, a fim de libertá-los de sua miséria, como sinal da
salvação final. Essa libertação é sinal real – cura dos corpos, vida restituída, perdão,
acolhida, confiança e esperança – e antecipação da salvação, que ele anuncia com o
símbolo do Reino de Deus. A realidade final vai além do gesto concreto, mas é feita
presente por esse gesto, que pode ser chamado “boa-notícia”, sendo proclamados
“bem-aventurados” aqueles que são seus destinatários54.

Em Jesus, na acolhida dos excluídos, manifesta-se o agir de Deus na história, na
perspectiva de um novo horizonte religioso, o do Reino de Deus. Assim, a predileção pelos
pobres torna-se chave de todo seu agir, no qual as parábolas narradas são centrais. O biblista
Fabris entende que não se trata de “um método educativo: perdoar, acolher ou ser severos. O
problema é teológico”55. Portanto, Jesus quer revelar uma imagem de Deus que remeta ao
êxodo, na acolhida do ser humano em seu sofrimento, garantindo-lhe a vida e a liberdade.
Esse é o horizonte do Reino de Deus.
1.3.3 O ministério de Jesus e o Reino de Deus
O Reino de Deus é central na vida de Jesus e sua práxis. Nas bem-aventuranças ele
proclama por que Deus escolhe os pobres, e não todos. Essa predileção já se encontra no
Antigo Testamento, na perspectiva do êxodo, nos profetas e, também nos livros históricos.
Conforme supracitado, as sentenças com a designação “bem-aventurados” se encontram em
Lucas (6,20-23) e Mateus (5,3-12). Elas introduzem o discurso programático da missão de
Jesus aos discípulos onde os pobres, os ‘anawîm, são os preferidos.
Para Candido, “a predileção de Jesus pelos pobres expressa-se também em sua
mensagem de solidariedade com eles; solidariedade que não para no compromisso social, mas
que o assume e o supera”56. Nesse sentido, nas bem-aventuranças destaca-se a dimensão
religiosa, pois remontam aos mansos, misericordiosos, puros de coração e os que promovem a
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paz, ou seja, o sentido espiritual dos pobres. E as narrativas evangélicas afirmam que deles é o
Reino dos Céus. De acordo com Fabris, “não porque pobres, bons, isto é, mansos,
misericordiosos, promotores da paz. Não porque sejam pessoas honestas, dedicadas a Deus,
generosas com o próximo. Não; mas porque o Reino de Deus é prometido e dado a eles”57. É
a gratuidade de Deus para com os pobres. Essa lógica perpassa toda tradição bíblica. Deus
intervém em favor deles, livre e gratuitamente, não porque sejam melhores que os demais,
mas, são seus preferidos.
O motivo pelo qual o Reino é dado aos pobres não está nos pobres, mas em Deus que
se solidariza e intervém em favor deles. Segundo Fenger, “Jesus se solidariza com os pobres a
tal ponto que participa da sua vida, possuindo menos do que os animais, que tem ninhos e
tocas”58. Ele está ao lado dos pobres, pois liberta aqueles que se encontram em situação de
miséria: os oprimidos, os fracos, os estrangeiros, a viúva, o órfão, o cego, o doente, por meio
do ministério de Jesus, o Filho amado enviado a este mundo. Eles representam um problema
econômico-social e cultural-antropológico complexo. São os que não têm bens indispensáveis
para viver dignamente. Isso nos ajuda compreender a mensagem evangélica da boa nova
comunicada aos pobres. Ela faz parte do anúncio do Reino de Deus, proclamado nos
Evangelhos: cumpriu-se tempo e o Reino de Deus está próximo (Mc 1,14-15; Mt 4,17;)59.
De acordo com Fabris,
O que corresponde a esse alegre anúncio ou evangelho inaugural de Jesus, de que o
Reino de Deus está próximo, é a palavra jubilosa ou a bem-aventurança dirigida aos
pobres. “Alegrai-vos, exultai, sois afortunados e felizes porque o Reino de Deus é
vosso”. Estais famintos e atribulados, sois perseguidos, mas Deus, rei justo,
intervém para libertar-vos. Aqui se toca no coração do anúncio da atividade de
Jesus, em sua proclamação ou mensagem jubilosa, que justifica o nome dado aos
quatro livros que a contém: os evangelhos. A palavra grega euanghélion significa
“notícia boa” ou “jubilosa”, com aspecto público, porque muda uma situação de
desgraça e medo numa situação de felicidade e de libertação. Jesus se dirige aos
pobres para anunciar-lhes uma boa-notícia: o Reino de Deus está próximo, por isso:
alegrai-vos, exultai, vós, pobres, porque Deus, rei justo, se aproximou em vosso
favor. Quando Deus se revela como rei justo, intervém em favor dos pobres,
segundo a tradição bíblica que começa com o êxodo e passa através dos profetas60.

Jesus apresenta a boa-notícia do Reino de Deus das bem-aventuranças não só com
suas palavras, mas também por meio de sua ação em favor dos sofridos. Não se trata de uma
declaração verbal, mas uma ação na qual o Reino de Deus se faz próximo. A proclamação
“bem-aventurados os pobres” se concretiza por meio da ação curadora e libertadora de Jesus.
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Jesus louva ao Pai por ter ocultado os mistérios do Reino aos “sábios e doutores”, ou
seja, escribas e fariseus e o revelado aos “pequeninos” (Mt 11,25). Pequeninos podem ser as
crianças, que entram na categoria dos pobres, mas aqui Jesus coloca os simples, os opostos
aos sábios e aos doutores. O motivo dessa escolha do Pai não é por que os “pequeninos”
sejam melhores do que os outros. É por ser esse o modo de agir do Pai. Ele escolhe os pobres
e simples por ser um Pai bom. Assim, como supracitado, o Rei justo deve fazer justiça ao
órfão, à viúva e o estrangeiro, também Deus Pai faz justiça para com os pequeninos e
necessitados.
Quando Jesus diz: “Bem-aventurados os pobres”, Ele declara a ação libertadora de
Deus a eles por meio da cura, do pão dado a todos, da acolhida, do perdão. Segundo Fabris,
Esses dons são uma antecipação, uma promessa do Reino de Deus, que, no fim, será
libertação, justiça, felicidade e vida plenas. É difícil escapar a essa lógica do
evangelho. [...] Há uma correspondência perfeita na fraseologia evangélica: “Aos
pobres é dado o Reino de Deus”; “a vós é dado o mistério do Reino de Deus”; “sim,
Pai, porque assim foi do teu agrado”; “bem-aventurado és tu, Simão, porque meu Pai
te revelou”. É a mesma lógica. Deus dá gratuitamente porque ele é assim, porque é
paz, porque é um rei justo e bom; por isso ele dá a felicidade, a vida, a liberdade e a
justiça aos que têm necessidade delas. [...] O critério de pobreza não é mais definido
em termos econômicos, sociais ou culturais. É o modo de agir de Deus que diz quem
são os pobres. O agir de Deus faz descobrir a dimensão profunda da pobreza, a qual
coincide com o problema da vida ameaçada pela morte. Só um Deus que dá a vida
além da morte é que pode fazer compreender que a pobreza última, raiz de todas as
outras, é essa ameaça permanente à existência humana. Afinal, o Reino de Deus é
ressurreição, isto é, vida plenamente realizada, não obstante a miséria ou o limite da
morte61.

A ação de Deus revelada em Jesus é espiritual. Ele “ao ver a multidão teve compaixão
dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor” (Mt 9,36). Compadece-se
com aquele povo traído e abandonado por seus líderes. Nesse contexto, Jesus revela aos
discípulos seu projeto messiânico e sua missão de ir primeiro “às ovelhas perdidas da casa de
Israel” (Mt 10,6). Trata-se das “ovelhas cansadas e abatidas” das quais sentiu compaixão (Mt
9,36), às quais deve ser anunciado que “o Reino dos céus está próximo” (Mt 10,7).
Na compreensão de Fabris,
Os discípulos devem dirigir-se não genericamente a Israel como grupo étnicoreligioso, mas aos perdidos e aos desamparados. Isso é expresso em linguagem
religiosa como “ovelhas perdidas”, isto é, as pessoas mais necessitadas do povo de
Deus. O encargo dado aos discípulos é, com efeito, o de fazer os gestos típicos do
messias: “Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os
demônios” (Mt 10,8). É evidente o critério da escolha dos destinatários da missão:
os necessitados, os impedidos, os doentes, os pecadores; todos eles constituem uma
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categoria privilegiada. Pode-se dizer que, a partir deles, todo o Israel foi escolhido.
Jesus envia os discípulos aos “pobres” de Israel62.

Também as crianças entram na estratégia de Deus na acolhida dos pobres ou dos
pequeninos. Elas não expressam apenas a simplicidade, a ingenuidade ou a pureza, mas
entram no critério do Reino de Deus que é delas (Mc 10,14). Para entrar no Reino de Deus,
requer-se a condição da simplicidade das crianças que são acolhidas por Jesus: “Deixai as
crianças virem a mim. Não as impeçais, pois delas é o Reino de Deus” (Mc 10,14). Ele
também afirma: “aquele que não receber o Reino de Deus como uma criança, não entrará
nele” (Mc 10,15). Como os pobres são bem-aventurados, não por serem pobres, mas porque
Jesus se preocupa com eles e são disponíveis para acolher os mistérios do Reino, também as
crianças são colocadas como modelo não por serem simples, humildes, mas disponíveis à
Deus. Por isso são bem-aventuradas e o Reino de Deus pertence a elas.
Na compreensão do biblista italiano,
As crianças são “bem-aventuradas” como os pobres, porque Deus é assim e
intervém em favor delas. As crianças entram na categoria dos pobres numa
sociedade que as considera propriedade do pai e na qual elas não têm nenhum
direito, a não ser aquele que lhes dão os adultos. [...] Para se entrar no Reino de
Deus requer-se uma atitude de pobre. Essa é a leitura das bem-aventuranças feita
pelo evangelho de Mateus. “Bem-aventurados os puros de coração, os
misericordiosos, os que promovem a paz”; nessas bem-aventuranças o modo de agir
de Deus é um empenho para os discípulos e a condição para serem destinatários do
Reino63.

Por meio das parábolas Jesus revela o novo rosto de Deus. A partir da condição dos
pobres revela o Reino de Deus. Segundo o autor supracitado,
Ele é uma antecipação da plena justiça, liberdade e graça que, no fim, são dadas aos
pobres e a todos aqueles que entram nessa categoria com a atitude de pobreza,
condição para se acolher o Reino de Deus. [...] Jesus procura mostrar, com algumas
parábolas, a nova perspectiva do Reino de Deus dado aos pobres. É uma perspectiva
difícil e estranha à lógica humana. Depois de séculos de cristianismo, estamos ainda
no começo, na tentativa de compreender o que significa “Deus escolhe os pobres”.
Essa perspectiva suscita reação de estranheza e perplexidade. Para prevenir essas
reações ou resistências, Jesus não responde diretamente. Ele narra essas histórias,
em parte inspiradas na realidade profana, mas o mais das vezes inventadas ou com
alguns detalhes acentuados para favorecer o diálogo ou o debate sobre o problema
religioso ou sobre o agir de Deus, que se manifesta em sua história e em seus
gestos64.
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O agir de Jesus que revela o Reino de Deus é religioso mas, não segundo os critérios
tradicionais. Seus gestos de cura, o modo de escolher os excluídos e dispersos, os pecadores e
estrangeiros desconcertam a lógica da religião tradicional de seu tempo, pois para Ele “os
últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos” (Mt 20,16).
A questão religiosa que Jesus põe em evidência é a liberdade e a bondade de Deus.
Segundo Fabris, Ele revela “a imagem de um Deus que é radicalmente bom e livre não só
para dar onde não há direitos, mas também para criá-los. A bondade de Deus é que funda os
direitos de todo ser, que é escolhido não por ser bom e capaz, mas porque Deus o escolhe
gratuitamente”65. Assim, torna-se compreensível a objeção a Jesus porque chama os
desgarrados, as pessoas que não conhecem a lei, nem estão em condições de praticá-la. Ele se
preocupa em curar os doentes e acolher pessoas que não têm nenhum encargo religioso para
entrar na via de Deus, afirmando que o Reino de Deus é para eles. Isso criou o conflito das
autoridades religiosas com Jesus.
Como exemplo de que os pobres e excluídos são prontos para acolher o convite de
Deus, estar com Ele e dizer como Deus age, Jesus narra a história do grande jantar preparado
para entrar no Reino de Deus:
Um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou
seu servo para dizer aos convidados: ‘Vinde, já está tudo pronto’. Mas todos,
unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse-lhe: ‘Comprei um terreno e
preciso vê-lo; peço-te que me dês por escusado’. Outro disse: ‘Comprei cinco juntas
de bois e vou experimentá-las; rogo-te que me dês por escusado’. E outro disse:
‘Casei-me, e por essa razão não posso ir’. Voltando, o servo relatou tudo ao seu
senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo: ‘Vai depressa pelas praças e
ruas da cidade, e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos’.
Disse-lhe o servo: ‘Senhor, o que mandaste já foi feito, e ainda há lugar’. O senhor
disse então ao servo: ‘Vai pelos caminhos e trilhas’ e obriga as pessoas a entrarem,
para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que
haviam sido convidados provará o meu jantar’ (Lc 14,16-24).

Os convidados que se consideram honestos e puros boicotaram o convite de Deus. Ele,
então, convida os pobres para encher a sua casa. Ele convida para o seu Reino os pobres,
aleijados, cegos e coxos. Esses eram os excluídos pelas autoridades religiosas hebraicas. Estes
são os pobres acolhidos por Jesus e a quem é dado o Reino de Deus. Segundo Fabris,
tomando como pano de fundo essa parábola de Jesus, “em nível de realidade histórica e
religiosa, porém, a escolha dos pobres é uma escolha precisa de Deus, um gesto de liberdade,
não um expediente por causa da recusa dos ricos ou dos primeiros convidados”66.
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Jesus toma sobre si essa escolha dos últimos e fracos, com toda a seriedade e conflito e
vai ao encontro da sua morte violenta. De acordo com nosso biblista,
[...] não por livre escolha para fazer um gesto heroico, mas por fidelidade extrema à
relação solidária com os pobres. Então a morte de Jesus é a consequência extrema de
sua fidelidade ao anúncio do Reino de Deus. Ela se torna também o último gesto de
solidariedade com os pobres, porque não há pobreza maior do que a de quem morre
renegado pela religião e pela sociedade. Jesus é incriminado pelos poderes religioso
e político: morre como um subversivo, para a autoridade política, e como um herege
ou blasfemador, para a autoridade religiosa. É o máximo de exclusão e a condição
extrema de pobreza. Jesus interpreta a sua morte com algumas sentenças, e os gestos
simbólicos na ceia final como solidariedade. “Tomai, isto é o meu corpo”: participai
do meu destino. O cálice do vinho é o cálice da vítima: o sangue derramado. Um
texto do evangelho de Marcos diz: “O Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos” (Mc 10,45). Jesus interpreta
também a sua morte nesse processo de solidariedade para a libertação: fazer sair
dessa situação os pobres ou “pecadores” oprimidos. Ele vive até o fundo a fidelidade
a Deus, a qual se torna, pela morte, um gesto de solidariedade extrema aos
homens67.

Enfim, a missão messiânica de Jesus e sua dedicação pelos pobres até a doação de sua
própria vida encontrou a adesão de muitos discípulos, seguidores e continuadores de seu
ministério. Nos relatos do Novo Testamento, encontram-se narradas as escolhas dos
discípulos e a atenção das primeiras comunidades cristãs dispensada especialmente aos pobres
e vulneráveis. São verdadeiros continuadores da missão de Jesus que se estende na história.
1.4 A práxis de Jesus e o Reino de Deus no Novo Testamento
No breve percurso que fizemos pelas Sagradas Escrituras até a missão de Jesus
percebemos como Deus é fiel à aliança e sempre renova esse compromisso com seu povo. Ele
continua a sempre refazer sua opção, especialmente diante do sofrimento e da opressão pela
qual passa o ser humano. Seguiremos a perspectiva dos Evangelhos Sinóticos e Atos dos
Apóstolos sobre o que o discípulo de Jesus é chamado a fazer para herdar o “Reino de Deus”,
que é dado aos pobres, e poder segui-lo.
1.4.1 Os discípulos de Jesus e a opção pelos pobres nos Evangelhos sinóticos
A relação dos discípulos com os pobres tem suas raízes na missão de Jesus e define o
destino de suas escolhas. Essa opção revela o novo rosto de Deus apresentado por Jesus que
se manifesta na compaixão e solidariedade com aqueles que sofrem e necessitam de
67
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libertação, dignidade, saúde e perdão. Os discípulos deixam-se envolver pelo projeto de Jesus,
unindo-se a Ele, na escolha dos pobres e marginalizados.
Nos Evangelhos sinóticos encontramos o relato de que um homem que se aproxima de
Jesus e pede o que precisa fazer para receber como herança a vida eterna68. No diálogo com
esse homem Jesus lhe dá a recomendação do que precisa fazer: “vai, vende o que tens, dá aos
pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me” (Mc 10,21b)69. A resposta de
Jesus é muito clara a partir da sua opção pelos pobres: deles é o “Reino dos céus”; e daqueles
que fazem a opção por eles.
Jesus revela o rosto de Deus, o único bom, em seu olhar predileto para com os pobres.
Por isso afirma que para um rico apegado aos seus bens é difícil entrar no “Reino de Deus”70,
pois a lógica de Deus não é a dos bens, mas da vida. A proposta de seguimento para aquele
que deseja ser seu discípulo requer amar como Deus, o único bom, ama. Para isso as escolhas
dos discípulos devem ser de partilha e solidariedade com os pobres, doando não somente os
bens, mas também a própria vida por eles.
O convite de Jesus aos seus seguidores é de, pelos pobres, deixar sua atividade, a
segurança social e os laços de parentesco, mas também entregar sua própria existência como
oferta de amor pela libertação deles. Não se trata de estar livre dos bens, mas de uma escolha
religiosa de amar como Deus ama. Os quatro primeiros chamados por Jesus não eram pobres
socioeconomicamente falando. Tinham casa e uma profissão. Exerciam a atividade da pesca.
Levi era de classe média. Por isso escolher e doar seus bens aos pobres é um gesto de amor
por eles. Portanto, para amar como Deus ama é preciso partilhar de seu destino, dar os bens e
a vida pelos pobres. A venda e doação dos bens apenas precede o amor total do Reino de
Deus71.
Quando Jesus fala da dificuldade para um rico entrar no Reino de Deus, “filhos, como
é difícil entrar no reino de Deus” (Mc 10,24), não está tratando de uma questão teórica, mas
prática. Para entrar nele a condição é partilhar seus bens com os pobres, tornando-se solidário
com eles. A opção pela pobreza se distancia do rico enquanto permanece rico. As riquezas são
perigosas em relação ao Reino de Deus. Para Candido,
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Ser pobre como dom do Espírito possibilita o desinteresse pela riqueza entendida
como capital, isto é, como exagero econômico, posse individual, poder pessoal,
cultura jactanciosa... Ser pobre no Espírito [...] proporciona a alegria de seguir Cristo
com liberdade; daí a segurança de que Deus enche o vazio que se produz em alguém
e em torno de alguém72.

Frente ao apego às riquezas Jesus afirma que: “é mais fácil um camelo passar pelo
fundo da agulha do que um rico entrar no Reino de Deus” (Mc 10,25). Enquanto se
permanece rico é impossível entrar no Reino de Deus. Exige-se uma radical mudança de vida
e de mentalidade.
Essa forma de Jesus apresentar o Reino de Deus leva Simão Pedro, em nome do grupo
de discípulos, a indagar: “eis que nós deixamos tudo e te seguimos”73. Jesus responde-lhe que
quem tenha deixado “casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras” (Mc 10,29) nesta vida
pela causa do Evangelho receberá muitas vezes mais nesse mundo e a vida eterna (Mc 10,30),
ou seja, o “Reino de Deus”. E afirma: “muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos
primeiros” (Mc 10,31). E para quem não é rico, a condição para seguir Jesus e entrar no Reino
de Deus e ter a vida eterna consiste em deixar os vínculos familiares, a serem encontrados em
outro nível no discipulado, mesmo em meio a conflitos e perseguições.
Segundo Fabris, no discipulado de Jesus,
Missão e liberdade são dois aspectos complementares da pobreza evangélica, não só
em termos de bens. O estilo de vida da comunidade e a sua missão são uma espécie
de papel de tornassol da autenticidade da experiência evangélica. Aqui se verifica se
o cristão está na linha de fidelidade ao seguimento ou se é um discípulo dividido. O
problema não é de rigorismo espiritual, mas de anúncio do Reino de Deus aos
pobres. [...] Aos enviados em missão Jesus pede que estejam totalmente livres das
seguranças que provêm da propriedade de bens ou da organização. Pobreza significa
liberdade, ou, se preferirmos, não só sobriedade de meios e estruturas, mas também
autêntica liberdade, a qual permite que os enviados se tornem testemunhas do
evangelho do Reino de Deus por meio da própria vida74.

Quando enviou os discípulos em missão, Jesus recomendou-lhes o desprendimento.
Não deviam levar nada para o caminho que os impedisse de viver a missão, a não ser um
cajado. Não deveriam levar pão, nem dinheiro. Mas tinham o direito da hospitalidade onde
fossem recebidos (Mc 6,8-10).
Segundo o entendimento do nosso biblista,
Os enviados podem aceitar a hospitalidade e viver do que recebem, porque o
mensageiro se identifica com a sua mensagem, e a acolhida da mensagem dá ao
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mensageiro a possibilidade de viver. A vida e a segurança do discípulo dependem do
evangelho, que ele leva. [...] O que o evangelho propõe não é um estilo de vida
externo e material, mas a liberdade expressa por essas disposições. É a liberdade das
seguranças proporcionadas pelas estruturas e organizações. O discípulo, totalmente a
serviço da mensagem, não deve preocupar-se com conforto e segurança [...]. O que é
requerido não é, pois, um equipamento externo, mas a liberdade, a qual deve
exprimir-se pela sobriedade em relação aos bens e às estruturas. [...] O discípulo
escolhe a liberdade em relação ao ídolo dos bens, a fim de poder dedicar sua vida,
com total liberdade, ao serviço dos pobres75.

Essa lógica religiosa que encontramos nos evangelhos fundamenta-se na perspectiva
bíblica da predileção de Deus pelos pobres. Assim, optar e distribuir os bens aos pobres é a
condição para ser discípulo de Jesus e entrar no Reino de Deus. Ele não só colocou seus bens
a serviço dos pobres, saciou os famintos, curou os doentes e libertou os cativos, mas entregou
a sua vida como gesto de amor pela libertação deles.
Na narrativa da parábola do rico que fez uma abundante colheita e arquiteta para sua
segurança ampliar os celeiros e armazenar seu trigo, poder aproveitar e esbanjar da vida de
forma despreocupada por muitos anos, Jesus lhe adverte: “Insensato, nessa mesma noite serte-á reclamada a alma. E as coisas que acumulaste de quem serão?” (Lc 12,20). E o narrador
complementa: “Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo, e não é rico para
Deus” (Lc 12,21).
Frente à oposição entre o egoísmo da riqueza que acumula bens para si mesmo e a
doação da própria vida que leva a encontrá-la em Deus, o evangelista afirma: “Vendei vossos
bens e dai esmola. Fazei bolsas que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável nos céus, onde
o ladrão não chega nem a traça rói. Pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso
coração” (Lc 12,33-34). Essa proposta envolve o âmago do ser humano, seu coração. Aí está
o centro da vida. Não se pode fazer do dinheiro, da segurança e do poder o centro da vida,
mas apenas o serviço e entrega da vida a Deus e seu Reino. Não se pode servir ao mesmo
tempo essas duas realidades incompatíveis: “Não podeis servir a Deus e ao dinheiro” (Lc
16,13b).
Reinaldo Fabris compreende que essa entrega plena a Deus
Trata-se de uma relação de amor total. Não se pode amar pela metade. Ama-se
radicalmente, com todo o coração a Deus ou ao dinheiro. No caso do evangelho,
escolher a Deus significa escolher aquele Deus que, em Jesus, se manifestou
claramente como Deus solidário com os pobres. Se é esse o modo de agir de Deus,
então a vida e os bens devem ser postos a serviço dos pobres por amor. [...] É clara a
perspectiva sugerida por Lucas. Qual é o uso certo da riqueza? Não a doação dos
bens aos pobres por motivos sociais, psicológicos ou moralistas. Ao contrário, dar os
bens aos pobres é o modo de imitar a Deus e de seguir a Jesus. É o modo de praticar
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a liberdade em relação ao dinheiro. A pobreza evangélica não consiste em viver com
pouco, mas em pôr a vida, com todos os bens, a serviço do próximo necessitado,
porque assim faz Deus (cf. Lc 6,32-35)76.

Enfim, a predileção de Deus pelos últimos entra na história humana num percurso de
libertação a partir do seu interior. Essa imagem de Deus que age a partir das entranhas, do
coração, foi revelada por Jesus aos seus discípulos. Estes aderiram o projeto do Mestre e o
testemunharam desde o princípio, da primitiva comunidade cristã, e a Igreja o continua a fazer
ao longo dos séculos.
1.4.2 A primitiva comunidade cristã e o cuidado com os pobres nos Atos dos Apóstolos
Como resposta de fidelidade da comunidade a Jesus, como Ele revelou a Deus e sua
opção predileta pelos pobres, os Atos dos Apóstolos descrevem como esses homens agiram
testemunhando sua fidelidade à opção do Mestre em compromisso de amor para com os
pobres. Não se tratava de uma questão meramente econômica ou moral, mas principalmente
religiosa77. É nesta perspectiva que a comunidade é formada: “eles mostravam-se assíduos ao
ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações” (At 2,42).
Assim, o testemunho de fidelidade dos apóstolos leva a comunidade por eles formada a agir.
Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum: vendiam suas
propriedades e bens, e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um (At
2,44-45).
O biblista Fabris compreende que,
Na comunidade dos crentes se encontra, em nível de comunhão profunda, aquilo que
os bens significam: segurança, dignidade, liberdade e sobretudo relações de amor. A
comunhão se exprime e se articula nas relações afetivas e se torna partilha dos bens.
O nível profundo de comunhão é o da fé, depois vem o aspecto afetivo ou do
coração e enfim o dos bens, que começam a circular de modo diferente do
açambarcamento de mercadorias. [...] A comunidade cristã não começa com a
divisão dos bens. Isso seria uma cooperativa – com todo o respeito por essa
experiência socioeconômica. “A multidão dos que haviam crido era um só coração e
uma só alma”. [...] A Bíblia fala do “coração” como centro da pessoa, da
inteligência, do querer, da decisão e do sentimento. Mas, antes de tudo, o coração é
o centro do saber, “inteligência do coração”. “Uma só alma” é a fórmula grega para
definir a amizade. Aristóteles diz: Os amigos são minha psyche, “uma só alma”. Na
comunidade dos crentes realiza-se o ideal de fraternidade e de amizade. O terceiro
nível é o econômico: “Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas
tudo entre eles era comum” (At 4,32b). Em seguida é explicado que isso sucedia
mediante um nível ulterior de organização, no qual havia uma espécie de
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distribuição espontânea dos bens. Havia uma caixa comum. Na comunidade, os bens
eram postos em circulação, exprimindo a amizade e a fraternidade que nascem da fé,
a tal ponto que ninguém considerava as coisas como suas, mas como pertencentes a
todos78.

Os Atos dos Apóstolos retomam o princípio do êxodo e da aliança segundo o que em
Deuteronômio se afirma: “É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque
Iahweh vai abençoar-te na terra que Iahweh teu Deus te dará, para que a possuas como
herança” (Dt 15,4). Observar o princípio da aliança para que não haja nenhum pobre é sinal
de bênção para a comunidade. Segundo o autor de Atos dos Apóstolos, “não havia entre eles
necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os traziam os
valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então, a cada um,
segundo sua necessidade” (At 4,34-35). O ideal da comunidade cristã é a comunhão para que
não exista necessitados79.
Nessa perspectiva da comunidade cristã, segundo Fabris, havia uma
forma concreta da comunhão dos bens: uma caixa comum, gerida pelos chefes da
comunidade. O que Lucas propõe não é tanto um modelo econômico, a gestão
comunitária dos bens, quanto um tipo de comunidade fundada na fé e na união
profunda dos corações, de forma que, espontaneamente ou mediante a caixa comum
ou uma comissão de assistência, também os bens sejam expressão desse novo modo
de estar juntos80.

Como a comunidade foi crescendo houve a necessidade de organizar uma assistência
aos pobres devido à queixa de que as viúvas helenistas não estavam sendo atendidas (At 6,1).
Assim, a comunidade precisou ser organizada para que todos fossem assistidos, mas os
apóstolos permaneciam assíduos na oração e no anúncio da Palavra (At 6,4). Os apóstolos
permanecem unidos na fidelidade e dedicação de anunciar e testemunhar aquilo que do
Mestre aprenderam.
Comunidades de novos cristãos foram surgindo em outros lugares, pois os apóstolos se
tornaram verdadeiros missionários do Evangelho. Outros foram aderindo à fé e dela dando
testemunho de unidade e comunhão. Assim surge o apóstolo Paulo que se converte e adere à
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fé cristã e se torna um grande missionário. Entre essas comunidades também vive-se a
solidariedade81. Lemos em At 11,27-29:
“Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Apresentou-se
um deles, chamado Ágabo, o qual começou a anunciar, por meio do Espírito, que
estava para vir uma grande fome sobre toda a terra. E ela de fato veio, no reinado de
Cláudio. Decidiram então os discípulos, cada um segundo suas posses, enviar
contribuições em ajuda aos irmãos que moravam na Judéia”.

Paulo, o grande líder e testemunha do Evangelho, motiva a comunidade a trabalhar
para ajudar os necessitados: “Em tudo vos mostrei que é afadigando-se assim [com o trabalho
das próprias mãos] que devemos ajudar os fracos, tendo presente as palavras do Senhor Jesus,
que disse: ‘Há mais felicidade em dar do que em receber’” (At 20,35). O trabalho é princípio
de liberdade e independência, mas também oportunidade para partilhar com os necessitados
como princípio evangélico. Os bens servem para o próprio sustento, mas também para praticar
o amor e a solidariedade com os pobres. A partilha e a solidariedade levam o cristão a
compartilhar da condição dos pobres, pondo à disposição deles a vida e os bens82.
Feito esse rápido percurso do testemunho dos apóstolos, percebe-se como os
discípulos de Jesus são muito fiéis ao que lhes ensinara o Mestre. Para “herdar o Reino de
Deus” é preciso que haja a solidariedade com os pobres.
1.4.3 Os pobres na carta de São Tiago e nos Escritos Paulinos
Nos escritos apostólicos acerca da temática dos pobres destacam-se São Tiago e São
Paulo83. Faremos uma breve abordagem em algumas perícopes de suas cartas para
percebermos como nelas aparece a atenção dada pela comunidade cristã aos pobres e como
são supérfluas as riquezas e ambições humanas.
A carta de São Tiago ocupa lugar central nos escritos do Novo Testamento por abordar
o aspecto da pobreza como experiência religiosa e solidariedade com os pobres. Denuncia, de
forma clara, que a ambição do rico é supérflua e que este deve dar atenção e cuidar do pobre
que não é um fracassado. Em sua carta afirma:
Glorie-se o irmão de humilde condição na sua exaltação, mas o rico na sua
humilhação, porque passará como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol
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com seu calor: logo seca a erva e sua flor cai, e desaparece a beleza do seu viço! Eis
como acabará por perecer o rico no meio dos seus negócios! (Tg 1,9-11).

Ou seja, nenhuma riqueza conduz à vida plena. Todas vão perecer nesse mundo.
A escuta da palavra, que ilumina o cristão, deve traduzir-se numa vida equilibrada
entre doutrina e prática, entre fé e obras. A palavra do evangelho é a força interior a ser
acolhida e posta em prática. Assim, “aquele que considera atentamente a lei perfeita da
liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, antes, praticando o que ela
ordena, esse é bem-aventurado naquilo que faz” (Tg 1,25). Segundo Fabris, a lei perfeita da
liberdade é o amor e aqueles que a observam colocando-a em prática são os bem-aventurados
e verdadeiros crentes:
Se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana a si
mesmo, saiba que a sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mácula
diante de Deus, nosso Pai, consiste nisto: visitar os órfãos e as viúvas em suas
tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo (Tg 1,26-27)84.

Na carta de Tiago ressoa o princípio religioso dos textos do Deuteronômio, dos sábios
e dos Salmos. Atender os necessitados, órfãos e viúvas significa solidariedade para com eles
pelas obras. A cobiça e o desejo desenfreado dos bens impedem de fazer uma boa experiência
religiosa. Por isso o autor afirma: “Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de
gastardes nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade
com Deus?” (Tg 4,3-4). O mundo é o egoísmo e desejo de ter e acumular contrários à vontade
de Deus. A solidariedade com os necessitados, os órfãos e as viúvas, significa afastar-se desse
mundo e pôr em prática a vontade de Deus que é lei de liberdade.
Por isso, o Apóstolo também condena a indiferença e a humilhação do pobre. Assim se
exprime:
Meus irmãos, vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir
acepção de pessoas. Assim, pois, se entrarem em vossa assembleia duas pessoas,
uma trazendo anel de ouro, ricamente vestida, e a outra pobre, com suas roupas
sujas, e derdes atenção ao que se traja ricamente e lhe disserdes: “Senta-te aqui neste
lugar confortável”, enquanto dizeis ao pobre: “Tu, fica em pé aí”, ou então: “Sentate aí abaixo do estrado dos meus pés”, não estais fazendo em vós mesmos
discriminação? Não vos tornais juízes com raciocínios perversos? (Tg 2,1-4).
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Também, segundo Fabris, Tiago recorda que Deus olha para o pobre e o acolhe para o
seu Reino85. Por isso adverte:
Atentai para isto, meus amados irmãos: Não escolheu Deus os pobres em bens deste
mundo para serem ricos na fé e herdeiros do Reino que prometeu aos que o amam?
E, no entanto, vós desprezais o pobre! Ora, não são os ricos que vos oprimem, os
que vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam contra o nome
sublime que foi invocado sobre vós? Assim, se cumpris a Lei régia segundo a
Escritura: “Amarás teu próximo como a ti mesmo”, agis bem. Mas se fazeis acepção
de pessoas, cometeis pecado e incorreis na condenação da Lei como transgressores
(Tg 2,5-9)86.

De acordo com Reinaldo Fabris,
A partir do êxodo e, depois, nos profetas e na experiência da comunidade que se
examina perante o evangelho, Tiago descobre esse estilo do agir de Deus. Uma
comunidade que tente seguir critérios mundanos está em contradição com a fé em
Jesus Cristo Senhor e vai contra o agir de Deus, que escolheu os que são pobres
segundo os critérios mundanos, a fim de fazê-los ricos pela fé, e destinatários do
Reino. Esta é a riqueza dos pobres, herdeiros do Reino de Deus. Deus não promete
fazê-los ricos, mas o que dizem as bem-aventuranças evangélicas: vosso é o Reino
de Deus, sereis consolados, vereis a Deus, sereis chamados filhos de Deus87.

E por fim Tiago adverte o rico opressor do pobre:
Pois bem, agora vós, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para
vos sobrevir. Vossa riqueza apodreceu e as vossas vestes estão carcomidas pelas
traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados e a ferrugem testemunhará contra
vós e devorará vossas carnes. Entesourastes como que um fogo nos tempos do fim!
Lembrai-vos de que o salário, do qual privastes os trabalhadores que ceifaram os
vossos campos, clama, e os gritos dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos
exércitos. Vivestes faustosamente na terra e vos regalastes; saciastes-vos no dia da
matança. Condenastes o justo e o pusestes à morte: ele não vos resiste (Tg5,1-6).
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De sua parte Paulo, o apóstolo missionário do Mediterrâneo Oriental, cidades
povoadas por judeus e por soldados romanos, se depara com o sistema do patronato em que
cada pessoa, não importando se era pobre ou rica, tinha o seu patrão. O culto ao Imperador se
dava por maio de donativos dos ricos nesses lugares88.
Culturalmente muito próximo, tanto dos judeus quanto dos romanos89, Paulo era um
trabalhador manual que vivia do seu próprio trabalho e não queria ser um peso para as
comunidades90. Recomenda à comunidade se empenhar pela própria honra, a levar uma vida
tranquila, ocupar-se dos seus próprios negócios, a trabalhar com as próprias mãos levando
vida honrada aos olhos dos de fora não tendo necessidade de ninguém (1Ts 4,11-12). Dessa
forma a comunidade não ficaria comprometida diante de um patrão, mas somente diante de
Cristo, o Salvador91.
Na comunidade de Corinto havia muitos pobres. Eram pessoas que trabalhavam no
porto, escravos ou livres, povo simples, de pouca cultura, sem dinheiro, nem posição social.
Para eles Paulo prega a lógica da cruz que os sábios, tanto judeus como gregos, não chegaram
a conhecer. O que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. O que
no mundo é fraco – os pobres, descarregadores do porto, escravos, libertos – e desprezado,
Deus escolheu para reduzir a nada o que é forte, a fim de que nenhuma criatura se possa
vangloriar diante dEle (1Cor 1,27-29). A força dos pobres, que é a da cruz, está em Jesus
crucificado que Deus escolheu como Senhor, o Ressuscitado92.
Também à mesma comunidade o Apóstolo afirma: “Para os fracos, fiz-me fraco, a fim
de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E, isto
tudo, eu faço por causa do evangelho, para dele me tornar participante” (1Cor 9,22-23). Na
perspectiva missionária de Paulo, a lógica da cruz vivida pessoalmente na solidariedade com
os últimos é compromisso com os destinatários do Evangelho, os pobres.
Em sua luta pelo anúncio do Evangelho Paulo declara à comunidade de Filipenses:
“aprendi a adaptar-me às necessidades; sei viver modestamente, e sei também como haver-me
na abundância; estou acostumado com toda e qualquer situação: viver saciado e passar fome;
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ter abundância e sofrer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece” (F1 4,12-13). E
leva a comunidade a confiar em Deus: “O meu Deus proverá magnificamente todas as vossas
necessidades, segundo a sua riqueza, em Cristo Jesus” (Fl 4,19).
Reinaldo Fabris, em sua análise dos escritos paulinos, compreende que
Ele sabe participar da cultura, da mentalidade e da situação dos destinatários do
evangelho. Tudo isso é a transcrição, em termos pastorais e práticos, daquilo que
denominamos “opção pelos pobres”, que é a opção de Jesus crucificado,
ressuscitado por Deus. Para Paulo, os pobres têm um ponto de encontro em Deus,
tornado pobre em Jesus Cristo. O anúncio de Jesus só pode ser feito com o estilo de
liberdade ou de pobreza, que são a mesma coisa, vivendo-se a atitude de Jesus, que
manifesta o amor de Deus mediante a solidariedade na cruz. Paulo vive a
solidariedade com os destinatários do anúncio cristão93.

Neste sentido, Pixley entende que as Igrejas por Paulo fundadas compunham uma rede
de pobres com alguns ricos na prática do auxílio mútuo. Isso se evidencia quando o apóstolo
questiona o patronato romano que dominava as cidades e sugere que se faça uma coleta para
suprir as necessidades dos pobres de Jerusalém (At 11,27-30)94. Para levar a bom termo essa
campanha escreve aos coríntios:
Quanto à coleta em favor dos santos, segui também vós as normas que estabeleci
para as Igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de
lado o que conseguir poupar; deste modo, não se esperará a minha chegada para se
fazerem as coletas. Quando aí chegar, mandarei, munidos de cartas, aqueles que
tiverdes escolhido para levar vossas dádivas a Jerusalém; e, se valer a pena que eu
mesmo vá, eles farão a viagem comigo (1Cor 16,1-4).

Aos Romanos recomenda que aquele que distribui seus bens o faça com simplicidade,
misericórdia e com alegria (Rm 12,8). A caridade deve levar o cristão a tomar “parte nas
necessidades dos santos” (Rm 12,13), ou seja, dos pobres95. Recorda-lhes que os fortes devem
ajudar “carregar as fragilidades dos fracos” (Rm 15,1). E que ele próprio “vai a Jerusalém, a
serviço dos santos” (Rm 15,25) para levar a coleta feita pelas Igrejas da Macedônia e de Acaia
que “houveram por bem participar de alguma forma das necessidades dos santos de Jerusalém
que estão na pobreza” (Rm 15,26)96.
Segundo Fabris, trata-se da prática da caridade sincera, o amor encarnado que
mobiliza a comunhão na partilha dos bens materiais. Ser pobre significa estar livre do
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egoísmo para dispor de si e dos bens materiais. A solidariedade constitui o profundo valor da
partilha dos bens. Paulo o traduz como agápe, ou seja, amor doação ou caridade sincera e
amor fraterno. Na primeira carta aos coríntios o Apóstolo destaca que mesmo se distribuísse
todos seus bens, fazendo doação total, que entregasse seu corpo às chamas, na doação da
própria vida pelo martírio, sem o amor seria inútil (1Cor 13,3)97.
Para Paulo, segundo Fabris, a medida “da caridade é a solidariedade entre as Igrejas
em favor dos necessitados... O testemunho do evangelho é o de uma boa-notícia da caridade
solidária ou do amor que se torna eficaz através do dom da vida. E o dom da vida passa pela
partilha dos bens”98.
Enfim, também se destaca como ponto relevante dos escritos paulinos a kenosis de
Jesus relatada em Fl 2,6-899. O fato de abaixar-se e assumir a condição humana no esvaziar-se
de si, Deus se coloca numa proximidade conosco para nos salvar. Ele é solidário com a
humanidade empobrecida, assume suas dores, inclusive a morte, para libertá-la do sofrimento.
O peso deste abaixamento de Jesus, segundo Fenger, “não está na pobreza econômica do
Filho de Deus, e sim no fato de livremente assumir a situação humana e com ela identificar-se
totalmente”100. Na encarnação de Jesus, Deus se fez pobre em solidariedade com os pobres até
a morte na cruz. Por meio do amor solidário, expresso na extrema pobreza que é morte, Jesus
salva a humanidade que acolhe o amor salvífico de Deus tornado carne em Jesus.
Feito esse caminho de constatação da predileção de Deus pelos pobres nas Sagradas
Escrituras, temos um solo fecundo para adentrarmos em nosso tema no pensamento de nosso
autor Jon Sobrino. À luz da missão de Jesus, nosso teólogo olha para o sofrimento dos pobres,
os prediletos de Deus, propondo um caminho de libertação integral a eles, descendo-os da
cruz da qual são feitos vítimas.
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2 JESUS E OS POBRES E MARGINALIZADOS NA COMPREENSÃO DE JON
SOBRINO
No capítulo anterior, fizemos o caminho de análise da predileção de Deus pelos pobres
nas Escrituras, especialmente na vida e ministério de Jesus. Neste segundo capítulo
apresentaremos a compreensão de Jon Sobrino acerca da vida de Jesus e sua relação com os
pobres, que tem como horizonte a opção fundamental da teologia latino-americana pelos
pobres. Eles são os destinatários do Reino de Deus anunciado por Jesus, Reino pelo qual deu
a própria vida. É no rosto de Jesus que se manifesta a libertação dos pobres e oprimidos da
sociedade. A Doutrina Social da Igreja, o Concílio Vaticano II e as conferências do
Episcopado Latino-americano são solo fecundo para o ambiente eclesial a partir do qual nosso
autor produz sua cristologia.
2.1 Eclesialidade da cristologia latino-americana
A predileção de Deus pelos pobres e o ideal da opção pelos pobres e a pobreza
perpassa os séculos da tradição cristã. Não faremos todo esse longo percurso, mas daremos
destaque, nos últimos séculos, ao surgimento da Doutrina Social da Igreja1 com a encíclica
Rerum novarum do Papa Leão XIII, em 15 de maio de 1891. A esta encíclica sucederam a
Quadragesimo anno de Pio XI, em 1931, Mater et Magistra (1961) e Pacem in terris (1963)
de João XXIII, bem como a Constituição Pastoral Gaudium et spes do concílio Vaticano II, a
encíclica Populorum progressio (1967) e Octogesima adveniens (1971) de Paulo VI. Na
mesma linha de reflexão seguem as Conferências do Episcopado Latino-Americano de
Medellín (1968) e Puebla (1979) declarando abertamente a opção prioritária e preferencial
pelos pobres. Enfim nessa mesma linha temos a encíclica Laborem Exercens (1981),
Sollicitudo rei socialis (1987) e Centesimus Annus (1991 – em comemoração do centésimo
ano da Rerum novarum) de João Paulo II. Também na atualidade destaca-se o atual
Pontificado do Papa Francisco que retoma a reflexão social da Igreja e a atenção e cuidado
para com os pobres particularmente com a Exortação Apostólica Evangelii gaudium (2013), a
Encíclica Laudato si´ (2015), a Exortação Apostólica Pós-Sinodal Querida Amazônia (2020)
e a recente Encíclica Fratelli tutti (2020).
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Enfim, na doutrina cristã a imagem dos pobres é central. A Igreja em sua missão frente
aos problemas socioeconômicos e cultural-religiosos busca dar uma resposta de fé. Na
América Latina, à luz do Concílio Vaticano II, por meio das Conferências do Episcopado
Latino Americano, busca-se o verdadeiro significado da opção pelos pobres. É no ambiente
eclesial latino-americano, na recepção das proposições conciliares neste Continente que se
dirige um olhar particular para os pobres por meio do Magistério da Igreja.
2.1.1 O Concílio Vaticano II e sua recepção na América Latina e Caribe
O Concílio Vaticano II (1962-1965) foi o maior evento eclesial da Igreja Católica dos
últimos séculos e seu grande marco nas últimas décadas. O Papa João XXIII, atento os sinais
dos tempos e percebendo uma Igreja fechada em si mesma, toma a iniciativa de conciliar para
abrir as portas da Igreja e dialogar com mundo. Isso proporcionou à Igreja um novo
dinamismo pastoral e eclesial para corresponder à sua missão evangelizadora no mundo
contemporâneo. Esse evento conciliar fora concluído pelo papa Paulo VI.
Até esse momento a Igreja era marcada pela cristandade, institucional, jurídica e
hierárquica, contrária ao mundo moderno que não mais aceitava suas orientações, fechava-se
em si mesma2. As portas da Igreja foram se abrindo ao mundo moderno a partir dos
movimentos bíblico, litúrgico, ecumênico, missionário, leigo, teológico e social que vinham
surgindo em seu interior3.
Segundo João Batista Libânio, o Vaticano II dá à Igreja uma nova feição, na abertura a
um diálogo com o homem moderno. Buscando dar respostas às suas perguntas, na consciência
de fidelidade que deve manter à sua própria identidade, estabeleceu três bases sólidas: a
primeira é sua identidade conferida por Cristo (perspectiva cristológica), que revela a feição
do Cristo histórico que age por meio dela encarnado na história; a segunda é a consciência de
existir não para si mesma, mas ser fiel aos homens e mulheres de quem está a serviço
(perspectiva antropológica), acolhendo seus numerosos dramas; e a terceira é a participação
ao fazer ambas as fidelidades tomarem concretude no mistério da aliança que é a Igreja
(perspectiva sacramental)4. Essa nova perspectiva de Igreja encontrou eco e acolhida na
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América Latina e no Caribe proporcionando-lhe uma nova luz pastoral, eclesial e teológica,
sendo mais humana e mais próxima dos seus dramas sociais e da realidade do continente.
Assim, as conferências do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, realizadas após
o Concílio Vaticano II, como forma de recepção das proposições conciliares, foram muito
importantes para uma nova leitura da realidade social e eclesial neste continente marcado pela
pobreza e a desigualdade social. De maneira especial, as Conferências de Medellín e Puebla
marcam um novo tempo para a evangelização à luz da nova eclesiologia indicada nos dois
primeiros capítulos da Constituição Dogmática Lumen Gentium, nos quais a Igreja é
identificada como mistério de comunhão e povo de Deus (LG, n. 1-17)5, e na Constituição
Pastoral Gaudium et Spes que
situa a Igreja no mundo atual com uma atitude solidária e dialógica com ele. O
mundo assim já não representa uma entidade, contraposta à Igreja, mas um lugar
teológico no qual Deus se revela e a partir do qual interpela a Igreja. Por isso –
indica à Constituição Pastoral – toda a Igreja deve ‘perscrutar a fundo os sinais dos
tempos e interpretá-los à luz do Evangelho’ (GS 4) para discernir a maneira
histórica-concreta de ser sacramento de comunhão no mundo de hoje6.

De acordo com Días Moreno,
O Concílio Vaticano II foi para a Igreja Católica um reencontro com ela mesma,
com o Evangelho e com a humanidade. Nos anos que se seguiram, este
acontecimento foi o ambiente propício para o florescimento de outras experiências
eclesiais em muitas partes do planeta. A América Latina não foi a exceção, também
ela se encontrou novamente com o Evangelho em seu próprio terreno7.

Com essa nova perspectiva eclesial desenvolveu-se o método teológico-pastoral “Ver
– Julgar – Agir” como forma de inserção dos sinais dos tempos no espaço da reflexão
teológica relacionando a fé e a práxis cristã em diálogo com as ciências humanas8.
Para esse autor, o
papel preciso de mudança e transformação do Vaticano II para a Igreja universal, foi
desempenhado por Medellín na América Latina. Apenas três anos tinham se passado
desde o encerramento da atividade conciliar, a Igreja estava recebendo os primeiros
frutos do Vaticano II quando o CELAM convocou sua Segunda Conferência que
enfrentou uma realidade fragmentada dos países latino-americanos em termos de
orientação política, distâncias geográficas, situação econômica; diante dessa
5
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perspectiva, a Igreja em Medellín tomou consciência da homogeneidade de seus
problemas e de sua missão profética dentro da Igreja Católica e no destino do
Terceiro Mundo9.

Ainda segundo esse autor, na América Latina “a recepção dos ensinamentos
conciliares despertou a consciência de uma identidade própria, de um sincero compromisso
eclesial e social, de uma esperança compartilhada na fraternidade e solidariedade”10. A Igreja
desse continente assumiu um verdadeiro compromisso, num autêntico amor cristão, em defesa
da justiça com os empobrecidos e marginalizados11, conforme veremos nas Conferências de
Medellín e Puebla.
2.1.2 A Conferência de Medellín e a recepção das decisões conciliares
A partir do Concílio Vaticano II, com a Conferência de Medellín, a Igreja Latinoamericana se destacou como a Igreja dos pobres e para os pobres12. Sensível à realidade, e
voltada aos clamores dos pobres, com o método ver – julgar – agir, proposto pela Gaudium et
Spes, compromete-se com sua causa de libertação integral dos oprimidos. Segundo nosso
autor, Jon Sobrino, foi “a semente conciliar que possibilitou que dessa terra surgisse uma
Igreja dos pobres com todos os seus frutos de solidariedade, compromisso pela liberdade e
testemunho martirial”13.
Na América Latina, com a Conferência de Medellín, o Concílio tomou forma, sendo
considerada o Vaticano II da América Latina. Segundo Leonardo Boff, “não se tratava apenas
de aplicar a doutrina do Concílio Vaticano II à realidade latino-americana, mas como
enriquecer a doutrina conciliar a partir dos desafios da realidade dos pobres e oprimidos do
continente”14. É uma releitura do Vaticano II para a América Latina realizada num contexto
de miséria em que estão imersos os povos do continente.
Segundo Elcian Alencar da Costa,
Se o Vaticano II teve como sujeito social o homem moderno, adotando uma visão
otimista do ser humano e da realidade, devolvendo assim uma teologia do
9
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desenvolvimento e da promoção humana, em Medellín assume o sujeito popular.
[...] Este sujeito na América Latina é precisamente o pobre, o que vive no submundo
da indignidade. Com efeito, a realidade dos pobres e dos países pobres, devido à
situação de dependência opressora que gera injustiça é o que dá origem ao conceito
“libertação”, o qual marcará a pastoral e a teologia eclesial. Voltar-se a realidade
mais premente do continente, foi a grande novidade do Vaticano II em Medellín15.

Na Conferência de Medellín a Igreja no continente latino-americano assume a causa
dos pobres e denuncia a situação de pobreza à qual estão imersos, a injustiça que impera na
América Latina. Por isso os Bispos não ficam indiferentes perante a dolorosa pobreza e
miséria inumana. Estão atentos ao clamor de milhões de seres humanos clamando por
libertação (DM, Pobreza da Igreja, n. 1).
Destacam-se como linhas pastorais decorrentes de Medellín a “opção pelos pobres” e
luta contra a pobreza como lugar social de atuação da Igreja que adota o método pastoral da
Gaudium et Spes16. Com essa metodologia e análise da realidade, optar pelos pobres, significa
priorizá-los numa luta pela libertação integral da opressão e injustiça que sofrem17.
Medellín apresenta a figura de Cristo do ponto de vista salvífico, pois, na compreensão
dos bispos,
é o mesmo Deus que, na plenitude dos tempos envia seu Filho para que feito carne,
venha libertar todos os homens, de todas as escravidões a que o pecado os sujeita: a
fome, a miséria, a opressão e a ignorância, numa palavra, a injustiça que tem sua
origem no egoísmo humano (MD, Justiça, II Fundamentação doutrinária).

Nesta conferência faz-se a opção de parcialidade de Cristo na opção pelos pobres e a
pobreza: “Cristo, nosso Salvador, não só amou os pobres, mas também, ‘sendo rico se fez
pobre’, viveu na pobreza, centralizando sua missão no anúncio da libertação aos pobres e
fundou sua Igreja como sinal dessa pobreza entre os homens” (DM, Pobreza da Igreja, II.
Motivação doutrinária, n. 6).
Segundo nosso autor,
[...] Cristo pode e deve ser encontrado hoje na história, mas não lá onde as pessoas
desejariam encontrá-lo, mas lá onde ele está, embora esse lugar seja escandaloso. A
este problema Medellín dá primeiro uma resposta tradicional: Cristo está presente
hoje na liturgia (Liturgia, 2) e nas comunidades de fé que dão testemunho
(Movimentos leigos, 12). Mas acrescenta a novidade, embora indiretamente, da sua
presença entre os oprimidos. “Onde se encontram injustas desigualdades sociais,
15
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políticas, econômicas e culturais, há uma rejeição do dom da paz do Senhor, e mais
ainda uma rejeição do próprio Senhor” (Paz, 14)18.

Assim, percebe-se que Medellín expressou a face humana e misericordiosa de Cristo
na Igreja Latino-americana tornando-a atenta e solidária ao sofrimento dos pobres. Segundo
Costa, “a Igreja esteve ao lado dos fracos e excluídos; compreendeu seriamente que ser Igreja
de Jesus Cristo é ser corresponsável pela transformação da realidade, empreendendo todos os
esforços para que surja um continente mais humano e solidário”19.
Esta mesma linha de ação encontrou ressonância em Puebla, mesmo que no seio da
Igreja tenham surgido muitas resistências às novidades que o Vaticano II trouxe, bem como à
reflexão do Episcopado Latino-americano20. Mas, há uma continuidade no espírito de
recepção conciliar de Medellín em Puebla.
2.1.3 A Conferência de Puebla em continuidade a Medellín
Passados 11 anos da Conferência de Medellín (1968), em Puebla (1979), realiza-se a
terceira Conferência do Episcopado Latino-americano. Como em Medellín surgiu um forte
movimento pela opção pelos pobres e sua libertação integral, surge neste continente a
Teologia da Libertação. Frente a esse movimento teológico surgiu uma forte pressão de
setores mais conservadores da Igreja21 e nessa Conferência não se fala de Teologia da
Libertação22. Todavia as intuições desse movimento teológico da libertação dão continuidade
à reflexão de Medellín.
A Conferência de Puebla vislumbra, conforme sugere seu título, “a evangelização no
presente e no futuro da América Latina”. O pano de fundo era com qual mundo a Igreja devia
se comprometer. Frente à ideologia da segurança nacional presente em boa parte dos países do
continente tornava-se urgente a defesa da dignidade da pessoa humana. Assim, segundo
Costa, a Igreja Latino-americana “assume uma evangelização em comunhão e participação –
18
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na Igreja e na sociedade – em vista da promoção humana, à luz de Jesus Cristo. A prática de
ação evangelizadora para Puebla são as comunidades eclesiais de base”23.
Puebla assume a causa dos pobres, acolhendo-os preferencialmente, denunciando o
pecado social do qual são vítimas. Na “angústia e dor, a Igreja discerne uma situação de
pecado social, cuja gravidade é tanto maior quanto se dá em países que se dizem católicos e
que têm a capacidade de mudar” (DP, n. 28).
A Conferência também consagrou o tema central da Teologia da Libertação, fazendo
uma ‘opção preferencial pelos pobres’ como tema central da missão da Igreja: “a exigência
evangélica da pobreza, como solidariedade com o pobre e como rejeição da situação em que
vive a maioria do Continente, liberta o pobre de ser individualista em sua vida e ser atraído e
seduzido pelos falsos ideais duma sociedade de consumo” (DP, n. 1156). Assim, a Igreja
latino-americana desenvolveu uma espiritualidade da libertação, numa prática e consciência
libertadora dos pobres do continente.
Esta Conferência apresenta a face de Cristo integral e libertadora recolhendo traços do
Jesus histórico que vão dando a nova imagem de Cristo. Retoma o problema da presença atual
de Cristo na história e do acesso desta a Ele que está presente em sua Igreja, principalmente
na Sagrada Escritura, na proclamação da Palavra, nos que se reúnem em seu nome e quis
identificar-se com os mais fracos e os mais pobres24.
Segundo Jon Sobrino,
Do Cristo exaltado se diz que “vive” no meio de nós, que “está presente” nos lugares
eclesiais. Mas quando menciona sua presença nos pobres, a linguagem se torna mais
vigorosa. Fala-se de “identificação” de Cristo com eles e de “ternura especial” para
com eles. Não se pode duvidar, portanto, de que, ao falar da presença atual de Cristo
na história, Puebla privilegia sua presença nos pobres. O que de Cristo manifestam
os pobres com quem ele se identifica não é analisado no capítulo dedicado à
cristologia, mas sim no capítulo sobre a Opção preferencial pelos pobres. Nele são
ditas duas coisas fundamentais. A primeira é que os pobres são os destinatários
privilegiados da missão de Jesus, e pelo mero fato de serem pobres, “seja qual for
sua situação moral ou pessoal em que se encontrem”, e que a evangelização aos
pobres é sinal e prova por excelência da missão de Jesus (n. 1142). Desta forma se
reafirma a correlação essencial entre pobres e missão de Jesus. Esta afirmação é o
modo que Puebla tem de introduzir o princípio de parcialidade em Cristo. A
correlação primária não se dá entre Jesus (e Deus) e os seres humanos em geral, mas
entre Jesus (e Deus) e os pobres deste mundo, através do que, depois, se poderá
estabelecer a correlação universal. A conclusão importante para a cristologia é que
para se ter o conhecimento de Jesus é verdadeiramente necessário conhecer os
pobres25.
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Na perspectiva de nosso autor, em Puebla os pobres possuem em relação à Igreja um
“potencial evangelizador”. O documento da conferência afirma que
[...] o compromisso com os pobres e oprimidos e o surgimento das Comunidades de
Base ajudaram a Igreja a descobrir o potencial evangelizador dos pobres, enquanto
estes a interpelam constantemente, chamando-a à conversão, e porque muitos deles
realizam em sua vida os valores evangélicos de solidariedade, serviço, simplicidade
e disponibilidade para acolher o dom de Deus (DP n. 1147).

Enfim, Puebla ilustra o “potencial evangelizador” dos pobres ao afirmar que eles são
destinatários privilegiados da missão da Igreja. Nessa Conferência a Igreja Latino-americana,
em continuidade com a recepção do Vaticano II em Medellín, faz a “opção preferencial pelos
pobres”:
A Conferência de Puebla volta a assumir, com renovada esperança na força
vivificadora do Espírito, a posição da II Conferência Geral que fez uma clara e
profética opção preferencial e solidária pelos pobres, não obstante os desvios e
interpretações com que alguns desvirtuaram o espírito de Medellín, e o
desconhecimento e até mesmo a hostilidade de outros. Afirmamos a necessidade de
conversão de toda a Igreja para uma opção preferencial pelos pobres, no intuito de
sua integral libertação (DP, n. 1134).

Foi nesse despertar do Vaticano II, acolhido em Medellín e Puebla, que a Igreja lançou
um novo olhar para a realidade dos pobres. Ela assume a causa dos pobres com sua presença
no mundo sendo Igreja pobre e dos pobres. Sua missão consiste em adentrar a realidade subhumana em que vivem a maioria dos povos no continente latino-americano e empenha-se a
trabalhar pela superação da pobreza. É a partir dessa realidade que Cristo é apresentado e que
se elabora uma cristologia peculiar na América Latina.
2.2 A opção pelos pobres na perspectiva da cristologia latino-americana de Jon Sobrino
A cristologia latino-americana volta-se diretamente para a realidade sofrida do povo
oprimido deste continente. Olha a realidade histórica desse povo na busca pelo fim da
opressão e da crucifixão das grandes “massas oprimidas”26 por um sistema sócio-político
injusto. Tendo como modelo a vida e a ação de Jesus de Nazaré, esse pensar cristológico entra
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com afinco na luta pela vida e dignidade dos pobres. É nessa realidade que nosso autor produz
sua cristologia27 à luz da práxis de Jesus.
2.2.1 A cristologia latino-americana de Sobrino
Na compreensão de Sobrino, nesta perspectiva cristológica, “o que se verifica,
primeiramente, é que esta teologia, ao contrário das europeias em geral, não se compreende a
si mesma situada numa história da teologia latino-americana, pois esta não existiu nos últimos
tempos, mas só recentemente”28. A realidade de opressão, muito mais do que as mediações do
pensamento histórico, remete a um compromisso real pela libertação integral. É nesse
compromisso que a Teologia da Libertação surge como fé vivida e pensada a partir dos
questionamentos que a realidade apresenta numa práxis libertadora.
Nessa realidade, vivida em primeiro lugar, e pensada depois, surge uma nova figura de
Jesus em perspectiva libertadora para os oprimidos. De acordo com nosso autor,
Na América Latina Jesus Cristo continua sendo uma realidade importante; está
presente nas massas populares, diferente do que ocorre na Ásia e África, e ainda está
ativamente presente, diferente do que está ocorrendo na Europa e no Primeiro
Mundo em geral. Essa presença é certamente diferenciada; mas, seja como realidade
de fé ou como personagem histórico ou como símbolo sócio-cultural, está aí29.

E ainda para o teólogo salvadorenho, “é importante oferecer a imagem de Cristo que
seja mais verdadeira e, no tocante à constituição da Igreja, oferecer aquela imagem que
melhor a oriente em sua constituição como Igreja dos pobres, tal como se autodenomina a
Igreja em seus próprios documentos”30.
A cristologia latino-americana da libertação em questão é estritamente evangélica,
pois parte do Evangelho de Jesus que é boa nova para os pobres. Como para a teologia da
libertação a figura de Jesus é a chave de compreensão para a própria tarefa de fazer teologia
libertadora. Segundo Jon Sobrino
[...] é importante lembrar que Cristo vai sendo apresentado não só como aquele que
leva à libertação, mas também como norma da prática libertadora e protótipo do
homem novo que se pretende com a libertação. Jesus aparece como a norma
27
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normans, e não como a norma normata da libertação. É o que indica, de forma
simples mas profunda, o título latino-americano de Jesus Cristo, o Libertador31.

E, para o teólogo salvadorenho, “o verdadeiro teólogo só pode falar a partir de Jesus,
ou seja, levado por sua realidade vivida na fé e no amor”32. Assim, a cristologia latinoamericana
[...] apresenta Jesus, em primeiro lugar, em sua relação com o reino de Deus e faz
dessa relação o dado-chave para compreender a verdade de Jesus. Por ser este Reino,
Reino de Deus, Jesus aparece relacionado desde o princípio com o que é último na
vontade de Deus: “venha a nós o vosso Reino” (Mt 6,10). E ele mesmo aparece
relacionado com o que é último na vontade de Deus. A CL entende o Reino de Deus
a partir de Jesus, a partir daquilo que ele diz sobre o Reino e a partir daquilo que ele
faz em favor desse Reino. Que é o Reino, como se realiza, quais são seus valores,
como se corresponde a ele, nós o sabemos em princípio a partir de Jesus e, em
última análise, somente a partir de Jesus33.

Nesta perspectiva cristológica, Jesus é apresentado em sua parcialidade na realidade
do mundo dos pobres, os destinatários do Reino de Deus. Foi a eles que dirigiu sua missão,
realizou seus milagres e denunciou as situações de pecado. A prática de Jesus está enraizada
em sua relação com Deus em quem confia e é obediente e fiel até o fim. Jesus não é só
homem da prática do Reino, mas testemunha fiel em seu caráter definitivo. A partir de Jesus,
sua vida, morte e ressurreição, a cristologia latino-americana foi elaborando a imagem de
Deus como o Deus da vida e da libertação integral para os pobres.
Segundo Sobrino,
[...] a CL refletiu sobre o lugar do encontro real com Cristo. Se há muitos lugares
que apontam para a transcendência de Deus e indiretamente de Cristo, [...] sublinha
sobretudo aqueles lugares que, segundo o evangelho, o próprio Cristo assinalou: a
comunidade dos crentes e os pobres e oprimidos. Este último lugar é, segundo Mt
25, o lugar inequívoco do encontro com Cristo. Nos pobres e oprimidos está o rosto
oculto de Cristo e no serviço a estes pobres e oprimidos acontece na realidade – seja
qual for o conhecimento reflexo – o encontro com Cristo34.

Esse encontro com Jesus se dá na história. Nele “os cegos recuperam a vista, os coxos
andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é
anunciado o Evangelho” (Lc 7,22). No encontro com Jesus, os pobres, aos quais Ele próprio
serviu e libertou, encontram esperança, libertação e vida nova.
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Enfim, na perspectiva de nosso autor “a cristologia latino-americana privilegia como
ponto de partida metodológico para a cristologia a Jesus histórico, isto é, a própria história de
Jesus de Nazaré, que inclui sua pessoa, atividade, atitudes, processualidade e destino”35.
Cristo é apresentado como libertador. Assim como, em seu contexto próprio, para sublinhar o
caráter salvífico de Cristo K. Rahner o apresenta como “portador absoluto da salvação” ou
Teilhar de Chardin o apresenta como “ponto ômega da evolução”, a América Latina busca
mostrá-lo como “libertador”.36 A realidade oprimida do povo latino-americano leva a essa
formulação teológica libertadora.
2.2.2 A realidade oprimida dos povos latino-americanos: lugar teológico e ponto de
partida da cristologia
A realidade oprimida do continente latino-americano clama por libertação. Sobrino
insere-se nesse ambiente eclesial e social e a partir do mundo dos pobres, interpreta a
realidade com todo seu peso e seu drama. Nosso teólogo está imerso na realidade
salvadorenha que lhe marca as entranhas como ser humano e cristão comprometido com a
causa dos pobres. El Salvador lhe despertou a consciência para a verdadeira Igreja de Jesus,
comprometida com a causa da libertação integral dos oprimidos.
É a partir desse contexto que nosso autor constrói seu pensamento teológico. Para ele,
[...] o lugar eclesial do teólogo não é outra coisa senão a Igreja dos pobres. Nessa
Igreja se realiza a totalidade da fé, mas essa totalidade é mediada pela aproximação
libertadora dos pobres, reconhecendo neles Cristo e correspondendo a Cristo na
aproximação libertadora aos pobres. Na aproximação dos pobres, estes evangelizam
os que se aproximam deles (cf. Puebla, n. 1147). Esta ‘fonte de conhecimento
teológico’, é sumamente importante para o teólogo e remete mais claramente ao
Jesus histórico37.

Partindo da realidade desse continente, Sobrino constata que a opressão e as cruzes,
tanto de Cristo como do povo, continuam sendo reais. Essa realidade leva o povo a pensar sua
própria situação38. Nesta perspectiva cristológica, a opção fundamental da teologia latinoamericana, aponta caminhos que recuperam a vida de Jesus dentro de um determinado
momento histórico da vida de um povo. Segundo nosso autor, leva o povo crucificado a uma
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aproximação do Nazareno, numa experiência e práxis de fé vivida num projeto libertador39.
Assim, a cristologia favorece “pessoas e comunidades a se encontrar com o Cristo, a seguir a
causa de Jesus, a viver como homens e mulheres novos e a fazer este mundo segundo o
coração de Deus”40.
Frente à opressão do continente latino-americano, Sobrino aponta Cristo contemplado
no rosto do povo sofrido, como libertador das diversas formas de escravidão e de morte que
lhe são impostas. Sem ignorar a totalidade de Cristo41, compreende que Ele é, antes de tudo, o
Jesus histórico – Jesus de Nazaré42.
A cristologia elaborada por Sobrino como “parcial em sua essência”43 é uma
cristologia conflituosa, pois Jesus na opção que fez pelos pobres, está a favor dos oprimidos e
contra seus opressores. Se Jesus for esquecido, Cristo torna-se mero adjetivo, até perigoso
para os pobres44, uma vez que, apresentar um Cristo pacífico, sem denúncias proféticas,
radicalmente defendendo os pobres e exigindo a conversão de seus opressores, seria uma
contradição com aquele homem que viveu na realidade concreta do povo, assumindo sobre si
todo seu sofrimento.
Em sua hermenêutica cristológica, Sobrino volta-se para as Conferências de Medellín
e Puebla, apresentando Jesus libertador a partir da dinâmica salvífica de Deus para com a
humanidade na opção preferencial pelos pobres. A realidade latino-americana é um lugar de
vida e esperança, mas também de morte devido à opressão do povo, “povo crucificado”.
Para Sobrino, na América Latina, o lugar a partir do qual se faz cristologia é a
realidade sofrida dos pobres45. O mundo dos pobres é o lugar sócio-teologal da cristologia. A
partir deles se considera que se conhece melhor a Cristo, e este remete-nos ao lugar dos
pobres. Nessa ótica, para definir quem é Cristo, é necessário definir quem é Jesus, o que é ser
Deus e o que é ser humano. No homem Jesus de Nazaré, Deus se fez carne. Assim, o ser
humano deve ter a abertura para aceitar o que é o divino e o que é o humano, voltando a Jesus
para saber quem é Deus e seu lugar na vida real dos pobres.
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Assim, a cristologia latino-americana busca configurar-se à vida de Jesus de Nazaré,
às suas palavras e práxis, assumindo uma autêntica identidade cristã. Não basta apenas
confessar a fé no Cristo, mas é preciso remeter-se a Jesus, ao concreto de sua vida. Portanto, o
modo de pensar a realidade da cristologia latino-americana, usado por Sobrino, está
profundamente voltado para o Evangelho e para a realidade do povo, para o qual, Deus se
revela – os pobres. São as chamadas “maiorias populares”46 pela reflexão teológica latinoamericana.
Frente à real situação do povo da América Latina, Sobrino ressalta que, a reflexão
teológica deve partir do princípio da misericórdia, uma vez que “a misericórdia de Jesus não é
um mero sentimento, mas uma reação-ação, portanto, diante da dor alheia, motivada pelo
simples fato de essa dor estar diante dele. Misericórdia não é, portanto, uma virtude a mais,
mas atitude e prática fundamentais de Jesus”47.
Enfim, para Sobrino, Deus sempre se manifesta na história em um lugar privilegiado:
a realidade sofrida dos pobres e oprimidos, o que torna sua ação parcial. É nessa parcialidade
da ação de Deus que a cristologia latino-americana fundamenta seu pensamento e sua práxis,
na busca pela libertação das “maiorias populares”, os excluídos pela sociedade. A seguir
veremos como nosso autor aponta a opção preferencial pelos pobres em sua cristologia.
2.2.3 A opção pelos pobres na reflexão cristológica de Sobrino
Na compreensão sobriniana, a opção pelos pobres para Jesus foi uma opção
fundamental, pois junto a eles, usou de misericórdia e justiça no exercício de seu ministério.
Esta opção faz com que Ele seja identificado com o Servo Sofredor de Javé, pois está
escondido na vida e no sofrimento dos pobres. Eles veem-se nEle.
O sofrimento de Cristo sempre esteve muito presente na vida do povo sofrido da
América Latina. Para Sobrino, a interpretação de Cristo Servo Sofredor não é mais
compreendida apenas como símbolo do sofrimento com o qual o povo associa suas cruzes
cotidianas, mas também, e principalmente, como motivo de protesto contra o sistema opressor
e, acima de tudo, como símbolo de libertação da opressão.
Nesse pensamento cristológico, temos uma imagem soteriológica de Cristo já presente
na história do povo. Ele recupera a imagem de Jesus, o homem de Nazaré que viveu em meio
ao povo pobre e discriminado de sua época, chamado a anunciar a boa-nova aos pobres e
46
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libertar os cativos (Lc 4,18). Com esta interpretação, revaloriza-se toda vida, missão e destino
de Jesus, a tal ponto de o Cristo libertador ser, antes de tudo, Jesus de Nazaré: o Jesus
histórico.
Sobrino dentro do contexto latino-americano afirma a humanidade e a divindade de
Cristo, mas ao mesmo tempo, confirma o seu princípio de parcialidade, pois os pobres em sua
realidade histórica são os preferidos de Jesus. Ele como salvador não apenas amou os pobres,
mas fez-se pobre. Viveu a pobreza direcionando sua missão para o anúncio da libertação dos
pobres em todas as suas dimensões48. O teólogo salvadorenho apresenta Cristo a partir dos
anseios de uma libertação integral dos pobres49.
Nosso autor considera que a evangelização dos pobres é o sinal visível da missão de
Jesus. Há uma inter-relação entre Jesus, Deus e os pobres deste mundo. Conhecer Jesus é
conhecer os pobres. Eles podem ser identificados quase como sacramento de Cristo, pois
realizam em sua realidade, os valores evangélicos da solidariedade e do serviço para acolher o
dom de Deus. Sobrino afirma que,
Os pobres, portanto, são quase sacramento em duas dimensões fundamentais da
missão de Jesus. Em primeiro lugar chamam à conversão, pois sua própria realidade
– como a de Jesus crucificado – é a máxima interpelação ao Cristo e ao ser humano
e, neste sentido, os pobres exercem uma profecia primária pelo que eles são
enquanto vítimas. Em segundo lugar, oferecem realidades e valores como os que
Jesus ofereceu, e nesse sentido são portadores de um evangelho, exercem uma
evangelização primária [...] Os pobres são destinatários privilegiados da missão de
Jesus, o que é sumamente importante e novo; mas, além disso, tornam presente o
Jesus profeta e evangelizador. São seu sacramento dinâmico50.

Na reflexão cristológica sobriniana, as “maiorias populares” são o povo crucificado e a
continuação histórica do servo sofredor de Javé, imagem do divino transpassado na história.
Fazer a análise da realidade sofrida dos pobres latino-americanos significa compreendê-los
como sinais dos tempos histórico-teológicos do projeto salvífico de Deus em nossos dias.
Neste sentido, a fé dos pobres se realiza como prática libertadora no seguimento de Jesus em
sua opção preferencial pelos pobres e seu destino histórico. Dessa forma leva-se em conta o
corpo histórico de Cristo dentro da própria realidade.
A Igreja dos pobres, segundo nosso autor, é o lugar eclesial da cristologia latinoamericana por configurar-se aos pobres. À luz da realidade sofrida dos pobres temos a
possibilidade de perceber conteúdos cristológicos que, sem eles, não poderiam ser vistos. No
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entanto, a luz não é aquilo que se vê, é o que nos provoca e faz ver o sofrimento do povo que
clama por libertação. Portando, aceitar a existência da luz que há na vida dos pobres e que não
se encontra em outro lugar, significa fazer a opção fundamental por eles como o próprio Jesus
fez. Nessa perspectiva, na compreensão de Sobrino,
Para a cristologia isto significa usar a luz dos pobres para inserir-se melhor na
totalidade de Cristo. Lembremos que o pensar cristológico, enquanto tal, se vê
forçado a isso também por causa de seu próprio conteúdo. Do servo de Javé se diz
que Deus o colocou para ser luz das nações. Do Cristo crucificado a teologia paulina
diz que é sabedoria, e a teologia de João diz que é nesse crucificado que se deve pôr
o olhar51.

Segundo a reflexão cristológica sobriniana, a nossa fé fundamenta-se de alguma forma
num caminho que fora perseguido por outros: a fé em Jesus Cristo. Porém, é ilusório pensar
que se pode chegar ao final do percurso sem percorrê-lo primeiro. Esse caminho iniciou-se
com Jesus de Nazaré e é a base para a cristologia, pois, Jesus é o caminho para o Cristo. Sem
passar pela vida de Jesus não se pode chegar ao Cristo da fé.
Nessa abordagem, os pobres desprezados pela sociedade, que lhes impõe uma carga
duríssima, negando-lhes o mínimo necessário para viver, pelo fato de serem pobres, são os
preferidos de Jesus e convidados a fazer o caminho. Eles fazem parte da opção fundamental
de Jesus. Segundo nosso autor,
[...] Jesus diz que o reino de Deus é desses pobres. Aqueles para quem é
sumamente difícil dominar o fundamental da vida, aqueles que vivem no desprezo
e na marginalização, aqueles que vivem oprimidos, aqueles, em suma, para os
quais a vida não oferece horizonte de possibilidades, aqueles, além disso, que se
sentem afastados de Deus porque sua sociedade religiosa introjetou isso neles, a
isso Jesus diz para terem esperança, que Deus não é como seus opressores fizeram
pensar, que o fim de suas calamidades está perto, que o Reino de Deus se
aproxima e é para eles52.

Os pobres veem em Jesus a salvação e é nesta perspectiva que devem ser entendidos.
Eles apontam para a misericórdia de Jesus, mostram seu poder e, acima de tudo, sua reação à
dor dos mais fracos. Estando profundamente comovido pela dor alheia, Jesus reage diante
dela salvificamente e a torna critério último de toda a sua vida e ação. A misericórdia de Jesus
é uma ação pela dor alheia que está diante de si. Assim, a misericórdia não é uma virtude a
mais de Jesus, mas sua atitude e prática fundamental.
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Portanto, na compreensão de Sobrino, o Deus de Jesus é o Deus da vida, da vida dos
pobres e das vítimas. Com o abaixamento amoroso, de ternura e de alegria de Deus, os pobres
deixam de ser pobres53. A missão de Jesus volta-se para os pobres para que eles conheçam a
Deus e não sintam medo de Deus. Confiem nEle sem O temer como lhes induzem os
opressores. Ele é boa-notícia para os pobres como veremos a seguir.
2.3 Jesus e a boa-notícia para os pobres
O pensamento sobriniano segue a narrativa dos Evangelhos, na qual encontramos a
vida de Jesus narrada nos sinóticos, sobretudo em Lucas, seguindo a lógica da profecia de
Isaías, como eu-aggelion, ou seja, a Boa Nova do Reino de Deus (Lc 4,43) para os pobres,
seus destinatários primeiros54. Jesus é boa-notícia para os pobres e a partir dos pobres55. Ele,
na realidade da fé e da teologia latino-amricana, é o mediador entre Deus e os pobres56. É
verdade que liberta os oprimidos e está a favor deles57. Nele se revela plenamente o humano
em relação com Deus em favor dos esquecidos desse mundo libertando-os da opressão.

2.3.1 Jesus, a boa-notícia do Reino na perspectiva dos Evangelhos

Veremos que a cristologia latino-americana parte de uma práxis inspirada nos
Evangelhos. Neles encontramos o modo de agir de Jesus. Este agir de Jesus é visto como boanotícia para as comunidades cristãs. Para nosso autor “a cristologia latino-americana participa
de fato da mesma convicção histórica que está por trás do fato de terem sido escritos,
publicados e proclamados os ‘evangelhos’: existe uma boa-notícia a comunicar”58. Não se
trata apenas de analisar o conteúdo das narrações evangélicas, mas de testemunhar que a vida
de Jesus é boa-notícia, e o é especialmente para os pobres deste mundo.
Jesus é boa-notícia por ser o mediador entre Deus e o ser humano. Ele passou por esse
mundo fazendo o bem, usando de misericórdia para com os fracos, acolhendo os
marginalizados e pecadores (Mt 4,23-25), numa confiança plena em Deus a quem revelou
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como Pai (Lc 11,2-4). Sua vida impactou o povo que o seguia por revelar o que de mais
humano poderia mostrar-se de Deus. Assim, não só Jesus deve ser a boa-notícia, mas também
seus seguidores devem tornar-se. A partir do testemunho de pessoas que se manifestem como
boa-notícia, poder-se-á compreender Jesus Cristo na história59.
Assim, a fé das comunidades capta a mensagem evangélica como boa-notícia e tornase libertação para os oprimidos deste mundo. Segundo Sobrino,
a partir dessa captação real de Jesus hoje, a cristologia mais técnica elabora novos
títulos cristológicos, como o de “Jesus Cristo libertador”, tão legítimo em princípio
como os do NT (Senhor, Logos...) ou os das modernas cristologias: “o portador
absoluto da salvação” (K. Rahner), “Cristo, ponto ômega da evolução” (Teilhard de
Chardin)60.

O modo de proceder das comunidades continua se remontando a Jesus ao testemunhar
a boa-notícia que Ele traz, sendo princípio de libertação para os pobres. Ele é eu-aggelion, a
boa-noticia, sinal da proximidade da chegada do Reino de Deus no mundo (Mt 4,17). E,
segundo nosso autor, “a chegada do Reino é antes de qualquer coisa uma boa-notícia, como
explicitam Mt e Lc: ‘a boa-nova do Reino de Deus’”61. Ainda, segundo nosso autor, no
evangelho de Mc, nas palavras do evangelista o termo evangelho pode se referir à pessoa de
Jesus ou ao que Ele traz (1,1). Mas, quando o termo eu-aggelion aparece na boca de Jesus,
está empregado em sentido absoluto (8,35; 10,29; 13,10; 14,9), a boa-notícia que Jesus traz da
parte de Deus. Em Mt eu-aggelion significa a boa-notícia do Reino (4,23; 9,35; 24,14). E em
Lc e na fonte Q, o termo eu-aggelion tem sentido escatológico remontando ao significado de
Isaías62:
O espírito do Senhor Iahweh está sobre mim, porque Iahweh me ungiu; enviou-me a
anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e proclamar a
liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, proclamar um ano aceitável
a Iahweh e um dia de vingança do nosso Deus, a fim de consolar todos os enlutados
[...], a fim de dar-lhes um diadema em lugar de cinza e óleo de alegria em lugar de
luto, veste festiva em lugar de espírito abatido. Chamar-lhes-ão terebintos de justiça,
plantação de Iahweh para a sua glória (Is 61,1-3).

Segundo os relatos evangélicos, Jesus veio anunciar o Reino de Deus que se constrói
na luta por uma sociedade mais justa e sem opressão. Segundo Elizabete Corazza,
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O conteúdo da boa-notícia é a aproximação do Reino de Deus, sendo que os
primeiros destinatários são os pobres, as vítimas. No contexto de exploração e
opressão, a boa-notícia é a utopia da vida justa e digna para os fracos e oprimidos, e
não só para os pobres, mas também para aqueles que se solidarizam com os pobres.
Em Jesus, os simples e pobres encontram aquele que os ama, os defende e os salva63.

Na perspectiva dos evangelhos, Jesus é boa-notícia e sinal da presença do Reino de
Deus no mundo. Sua vida e práxis não se separam do Reino de Deus que anuncia e a boanotícia que traz aos oprimidos desse mundo. Portanto, o “evangelho do Reino de Deus” que
se traduz na pessoa de Jesus, significa que Ele é boa-notícia para aqueles que são os
destinatários primeiros de sua práxis: os pobres e marginalizados deste mundo.
Para Sobrino, Jesus é a boa-notícia para os pobres e não para os ricos (Mt 5,3-12). Os
ricos já receberam a sua recompensa com as riquezas adquiridas de forma injusta ou herdadas
de um sistema injusto (Lc 6,24). Enfim, na compreensão sobriniana, a boa-notícia que Jesus
traz são os sinais de compaixão para com os que padecem necessidade, pois é com eles que o
Pai se identifica e para eles enviou seu próprio Filho, a boa-notícia da libertação.
2.3.2 Jesus, a boa-notícia para os pobres deste mundo
Afirmar que Jesus é boa-notícia aos pobres, pelo fato de serem pobres, provoca uma
profunda reflexão na própria religião e na sociedade. Nele se apresenta a gratuidade de Deus a
um sistema religioso e social marcado pela ideologia da riqueza. Anunciá-lO como boanotícia denuncia a injustiça dos que não são pobres e é uma prova de que o Reino de Deus é
para os pobres e que Deus se revela, na realidade de sofrimento dos pobres, como parcial para
com eles pelo mero fato de serem pobres.
Na compreensão sobriniana, essa parcialidade de Deus é uma constante em sua
revelação. Ele se manifesta parcial porque opta por uns em oposição a outros. Segundo nosso
autor,
No AT são contrapostos Abel e Caim, Moisés e o Faraó, os dirigentes do povo judeu
e as maiorias pobres dentro dele. No NT o Magnificat contrapõe humildes e
poderosos; Jesus contrapõe os pobres, os que passam fome e choram aos ricos, aos
que estão saciados e riem; as crianças aos sábios; os pecadores aos justos; os
publicanos e prostitutas aos fariseus e escribas...64.
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Naturalmente, essas variadas formas dividem a humanidade entre aqueles que vivem
na abundância, com a sobrevivência garantida e os que não a tem garantido. Para uns o
anúncio da vida não é essencialmente boa-notícia. Estes tendem a compreendê-la apenas em
dimensões escatológicas, numa concepção religiosa futura. Mas, para os que carecem do
mínimo para a sobrevivência, é boa-notícia já neste mundo.
Conforme já mencionado anteriormente, nosso autor compreende que,
[...] em Lc o significado de boa-notícia provém de Is 61,1-2, a quem Lc segue na
passagem em que Jesus começa sua vida pública (Lc 4,16-30). A importância que
Lc dá à cena (e ao que narra depois dela) é indubitável: coloca a visita de Jesus a
Nazaré no começo da vida pública, mudando o lugar em que aparece, mais tarde, em
Mc 6,1-6 e Mt 13,53-58, e transformando-a na passagem central. No relato aparece a
unção profética de Jesus (v. 18s), a determinação de sua missão como a
evangelização (v. 18.43), o conteúdo de sua missão como a boa-nova (v. 18c) do
reino de Deus (v. 43), a urgência em fazer isso (v. 43) e seu cumprimento hoje (v.
21). Mas o centro da cena é o v. 18b: “enviou-me para anunciar a boa-nova aos
pobres”. Se for levada em conta, por um lado, a dependência e, por outro, os
retoques que Lc faz ao texto de Isaías, então podem ser tiradas duas consequências
importantes para o nosso propósito. A primeira é que a libertação de que Jesus fala
em Lc inclui a libertação da miséria material. Longe de espiritualizar Isaías, Lc
reforça seu realismo. Assim, substitui o “medicar os corações descoroçoados” (Is
61,ld) por “pôr em liberdade os oprimidos” (Lc 4,18e, que em Isaías aparece em
58,6). Omite também a segunda parte de Is 61,2 “o dia da vingança de nosso Deus”
para concluir lapidarmente com a proclamação do ano da graça do Senhor,
“apresentando assim a salvação... como o ano jubilar em que se realiza a libertação
dos escravos”. E esta é a primeira conclusão importante: ao conteúdo religioso da
boa-nova compete “a libertação material de qualquer tipo de opressão, fruto da
injustiça”. A segunda conclusão é a que mais queremos acentuar agora. Já o sentido
comum nos adverte que anunciar uma boa-notícia aos pobres deste mundo não pode
ser coisa só de palavras, pois estão fartos e desenganados delas. O que os pobres
necessitam e esperam é uma nova realidade. E é nisto que implica “anunciar a boanotícia” em Is e Lc: “só será boa-notícia na medida em que se realizar a libertação
dos oprimidos”65.

Nesta perspectiva, a cristologia sobriniana torna-se uma práxis caracterizada pela
humanidade de Jesus e de sua missão de instaurar o Reino de Deus. Não é definida por
dogmas, mas na forma de viver a fé em Cristo, como enviado do Pai e para instaurar o Reino.
Assim, o seguimento de Jesus exige uma comunhão vital com Ele na fidelidade ao Reino. No
seguimento, o discípulo é chamado a deixar-se formar por Jesus, seguindo seus passos a fim
de que se concretize o Reino de Deus.
Segundo Elisabete Corazza, “a cristologia de J. Sobrino, para o povo latino-americano,
tem uma marca libertadora e de boa-notícia. Nasce de uma hermenêutica da práxis, resultado
da experiência evangélica, de sua ruptura epistemológica e de uma descoberta do lugar
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teológico que são os pobres”66. Nesse sentido, a fé em Jesus é uma boa-notícia para o povo da
América Latina e Caribe porque produz para ele alegria e esperança, revelando o rosto
humano e bondoso de Deus.
De acordo com nosso autor, Jesus veio anunciar o Reino de Deus como esperança para
um povo em grandes dificuldades materiais, suscitando uma movimentação popular em torno
de si e de seu ministério. Assim, o Reino de Deus é boa-notícia anunciada aos pobres. Na
compreensão de Sobrino,
[...] para Jesus a pobreza é contrária ao plano original de Deus, é sua anulação. Com
a pobreza a criação de Deus se manifesta como viciada e aniquilada. A vida que
Jesus trará vai além do fato primário de sobreviver, mas inclui este fato como algo
essencial. É como dizia Monsenhor Romero: ‘É preciso defender o mínimo que é o
máximo dom de Deus: a vida’67.

Portanto, os pobres não têm necessidade de belas palavras, mas de uma realidade nova e
libertadora.
Na reflexão cristológica de nosso autor, os pobres em Cristo, sentem-se fortalecidos
diante da perseguição, sentindo um verdadeiro amor em dar a vida pela causa da libertação.
Não obstante as necessidades materiais que encontram, eles tomam consciência da própria
realidade e, com esperança, confiam na gratuidade e na misericórdia de Deus, dentro da
realidade histórica em que se encontram. Compreendem assim, que o pão material é
necessário, mas a boa-notícia que Jesus é para eles vai além e supera a opressão da qual são
vítimas.
Assim, na boa-notícia que é Jesus, compreendem que Deus é o Deus da vida, vida das
vítimas que a história continua produzindo. Em Jesus dá-se o abaixamento amoroso de Deus,
cheio de ternura para com os pobres. Essa ternura se manifesta quando os pobres conhecem
esse Deus amoroso e libertando-se do medo que os opressores lhes impõem, confiam no amor
e na misericórdia que Ele lhes oferece. Pois, contrária a isso, está a riqueza que age contra
Deus e contra os pobres.
Para Corazza,
A preocupação central de J. Sobrino é com a vida dos pobres, das vítimas, dos povos
crucificados na América Latina. O conceito de “povo crucificado”, cunhado por
Ignacio Ellacuría, tem um papel axial na reflexão de Sobrino. Para ele, a vivência
concreta do Cristo crucificado, ultrapassa meros conceitos, e se dá no encontro do
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Cristo vivo nas realidades sofridas de hoje, onde se concretiza a experiência do
evangelho partilhado68.

Nesse sentido, a comunidade cristã deve ser testemunha dessa “boa-notícia” a partir de
sua práxis de fé. No compromisso de libertar os crucificados da história, pelo seu testemunho,
a comunidade cristã torna-se boa-notícia para as vítimas que continuam a ser oprimidas no
mundo atual.
2.3.3 O testemunho da comunidade cristã na perspectiva da boa-notícia
A cristologia sobriniana têm como centro a causa da vida e compromisso com os
pobres a partir do Evangelho, identificado com a pessoa de Jesus Cristo como boa-notícia
para os pobres. Sobrino nos ajuda a compreender que a boa-notícia é a pessoa de Jesus Cristo,
crucificado e ressuscitado em sua relação com o Reino de Deus.
Identificar Jesus como boa-notícia, significa aderir a seu projeto, sua práxis de vida. A
partir desta experiência nasce o compromisso de ser cristão na realidade do povo sofrido do
terceiro mundo numa perspectiva libertadora. Viver o Evangelho, a boa-notícia, leva a uma
experiência da mesa compartilhada69, onde ninguém fica de fora. Segundo Sobrino,
Jesus quer que os seres humanos sejam felizes, e o símbolo dessa felicidade consiste
em estarem juntos, na mesa compartilhada. Mas enquanto não aparecer na história a
grande mesa fraternal do reino de Deus, é preciso exercer a misericórdia, e isso – diz
Jesus – produz gozo, alegria, felicidade...70.

A Igreja, comunidade cristã é convidada a fazer a experiência de olhar para fora de si
mesma, para aqueles que sofrem dos mais variados males. Como a Jesus acorria gente de
todos os lugares (Mc 1,45)71 e Ele os curava, a comunidade cristã é chamada a cuidar dos
males que os marginalizados enfrentam atualmente. Muitos dos menosprezados por causa de
68

CORAZZA, 2011, p. 32.
Para Sobrino, “a boa notícia da pessoa, missão e destino de Jesus foi tomando forma social ao longo da
história, e sua melhor expressão é a “mesa compartilhada”. Começou com o próprio Jesus, compartilhando com
pobres e pecadores, publicanos e mulheres de má vida. Paulo sonhou com uma única mesa de judeus e pagãos,
livres e escravos, homens e mulheres. Essa mesa compartilhada, a boa-notícia que deve ser anunciada aos pobres
nos dias de hoje, é o símbolo de uma nova civilização, capaz de humanizar de verdade” (SOBRINO, Jon. Um
jubileu total: “dar esperança aos pobres e deles recebê-la”. Concilium, Petrópolis, v. 5, n. 283, p. 149-161, 1999.
p.158).
70
Id., 1994a, p. 37.
71
De Acordo com Sobrino, “se nos perguntarmos o que chamou a atenção entre a gente pobre que “acorria a ele
de toda parte”, a resposta será sem dúvida o anúncio do Reino e as atividades libertadoras que o acompanhavam:
curas, expulsão de demônios, acolhimento de pecadores e marginalizados, práxis de denúncia e
desmascaramento de poderosos e opressores... Mas também exerceu grande impacto o modo de ser e de agir de
Jesus” (Id., 1999, p.155).
69

71

suas enfermidades ou diante da própria situação de morte em que se encontravam, Jesus
ofereceu-lhes atenção, acolhida e vida nova (Mc 5,41; Lc 7,14; Mt 8,3). Ele exerceu grande
impacto na vida dos pobres e sofredores com sua práxis, seus gestos libertadores72.
Jesus é boa-notícia para o povo, pois nEle encontram dignidade e alívio da carga
insuportável colocada sobre os mais pobres. Para Sobrino, no contexto social da América
Latina e Caribe, marcado por um mundo de exclusão e opressão que gera pobreza,
discriminação e sofrimento, Jesus é esperança de salvação e, por isso, torna-se boa-notícia
para os pobres. A fé em Jesus torna-se caminho para descer da cruz os crucificados desse
mundo. Assim, a comunidade cristã é chamada a viver a misericórdia e a solidariedade no
seguimento a Jesus Cristo.
Nosso autor nos ajuda a compreender que são os pobres que melhor conseguem
compartilhar a mesa do Reino. É no mundo deles que existe algo a ser revelado. Eles
aparecem em estreita relação com Deus, como – em palavras inauditas – o reafirmou
Puebla: “Os pobres merecem uma atenção preferencial, seja qual for a situação
moral ou pessoal em que se encontrem. Criados à imagem e semelhança de Deus
para serem seus filhos, esta imagem jaz obscurecida e também escarnecida. Por isso
Deus toma sua defesa e os ama” (Puebla, 1142). [...] Os pobres, realidades teologais,
nos falam de Deus73.

Os pobres nos falam de Deus, pois a cruz de Jesus é boa notícia para os pobres deste
mundo, ou seja, as “vítimas”, os “povos crucificados”. Na cruz de Cristo as vítimas veem, o
fracasso e a perda, mas também a alteridade esperada de Deus que lhes traz salvação. Veem
na cruz afinidade, proximidade, expressão de amor e salvação. Segundo Sobrino, “na cruz, o
amor parece ser impotente, mas para os pobres ele é, pelo menos, digno de crédito”74.
Seguir Jesus no contexto latino-americano, na perspectiva de Jon Sobrino, é percorrer
um caminho de afinidade com Jesus na escuta do que os pobres nos falam. É a resposta de
fidelidade a Deus, em Jesus Cristo, comprometendo-se na construção do Reino de Deus na
justiça e solidariedade. Não se trata de qualquer forma de seguimento, mas de uma intimidade
com Deus e seu Reino.
De acordo com nosso autor,
[...] deve-se percorrer um caminho no qual se pode chegar a estar em afinidade com
sua realidade. [...] Seguimento significa caminhar, ser e fazer atualizadamente o que
foi e fez Jesus e como Jesus o fez. Nesse caminhar se adquire consciência de
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alteridade com relação a ele, pois, comparado conosco, Jesus aparece corno o irmão
“primeiro”, como a iniciativa radical que vem de Deus e que não quer prestar contas
a não ser só a Deus. Mas no que agora queremos insistir é em que no seguimento
também aparece a afinidade, maior ou menor sem dúvida, com Jesus. O seguimento,
em primeiro lugar, consiste em refazer a vida e a práxis de Jesus, e nesse refazer se
pode conseguir o “conhecimento interno” (como dizem os Santos), não só o baseado
em textos sobre Jesus, que sempre permanece, de alguma maneira, estranho a nossa
realidade. O que seja a relação de Jesus com Deus se conhece – ou se vislumbra –
quando refazemos a sua confiança no Pai e sua disponibilidade diante de Deus. O
que seja anunciar e iniciar o Reino se conhece – ou se vislumbra – quando
refazemos a sua compaixão pelo pobre, sua acolhida ao marginalizado. O que seja a
sua denúncia do anti-reino se conhece – ou se vislumbra – quando refazemos a
denúncia das estruturas pecaminosas. O que seja o seu viver com espírito, com
liberdade, com gratuidade se conhece – ou se vislumbra – quando refazemos o
espírito das bem-aventuranças. O ser assim de Jesus se conhece em profundidade a
partir do nosso ser assim. E, em segundo lugar, esse ser assim [...] consiste em
mantermos as tensões que surgem na vida e na práxis de Jesus. Assim, manter a
prática da justiça com o que isso acarreta de conflitividade e, ao mesmo tempo,
buscar a reconciliação; manter a prática eficaz e que, ao mesmo tempo, esta se leve a
termo com espírito de gratuidade e no estilo das bem-aventuranças; manter a luta
contra a pobreza e, ao mesmo tempo, o próprio empobrecimento; manter a esperança
indestrutível na vinda do Reino e, ao mesmo tempo, mantê-la contra toda esperança
por honestidade com o real; levar a cabo uma práxis visando instaurar as estruturas
do Reino...75.

Assim percebemos que seguir Jesus implica nos deixar tocar pelas dimensões centrais
de sua vida: o serviço ao Reino, sua relação com o Pai e sua morte na cruz. Nestas dimensões
encontramos a totalidade da vida de Jesus a partir de uma leitura histórico-teológica, numa
perspectiva libertadora, sendo Ele boa-notícia para os pobres. Em seu seguimento, na missão,
o cristão também se torna boa-notícia do Reino de Deus nesse mundo marcado pela
injustiça76.
Viver o seguimento de Jesus significa reproduzir e atualizar sua práxis. Segundo
Bombonatto,
O seguidor deve reproduzir a estrutura fundamental da vida de Jesus e, ao mesmo
tempo, historicizá-la de acordo com as exigências do contexto em que vive. Ser
cristão supõe a encarnação, no tempo e no espaço, do modo de ser e de viver de
Jesus. Da mesma forma que Jesus é a melhor salvaguarda do Cristo, também o
seguimento é a melhor salvaguarda da identidade cristã77.

Assim, a partir de um contexto histórico real, os cristãos são chamados a encarnar a fé
em Jesus Cristo. Ser sinal de sua presença no mundo como boa-notícia a ser anunciada e
testemunhada. Na perspectiva sobriniana os cristãos, aderindo à fé no Deus de Jesus Cristo,
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um Deus presente na história e que se inclina diante do sofrimento do seu povo78, são
chamados a viver essa fé numa práxis concreta na realidade, descendo da cruz os crucificados.
Como a vida de Jesus, a vida cristã, é chamada a um compromisso radical com o
Reino de Deus e ao seu projeto salvífico. A missão salvífica e libertadora consiste em seguir
Jesus na sua práxis salvadora para com os últimos, os pobres desse mundo. Assim, o cristão
se torna verdadeira testemunha e boa-notícia presente no mundo. Enfim, Jesus e também seus
seguidores são boa-notícia para os excluídos, pobres e marginalizados deste mundo porque
apontam para o que é central, o Reino de Deus que é para os pobres.
2.4 Jesus e o Reino de Deus para os pobres
Essa temática de certa forma engloba as anteriores, pois toda a vida de Jesus estava
voltada para o Reino de Deus e em função do Reino de Deus. Pensar a vida e a ação de Jesus
dentro de um contexto de opressão e de morte só pode ser feito na perspectiva do Reino por
Ele anunciado. Ele é a palavra de vida frente à antivida! Veio trazer vida e vida em
abundância para todos. Sob este olhar, a cristologia apresentada por Sobrino, recupera o
essencial da vida e da ação de Jesus como anúncio do Reino de Deus que é a vida para os
pobres frente ao anti-reino que os oprime.
2.4.1 A vida de Jesus e seu des-centramento por causa do Reino de Deus
Jesus descentrou-se completamente de si mesmo para centrar-se em algo maior, o
Reino de Deus. Em sua missão, não anunciou a si mesmo, mas o Reino de Deus, tendo como
centro de sua vida a soberania de Deus. A ação de Deus na história é de dar esperança a um
povo concreto, transformando uma realidade histórica injusta pelos parâmetros da justiça.
Acontece, assim, o reinado de Deus na história. O Reino de Deus é esperança de um povo e
para um povo.
Jon Sobrinho afirma que,
Ao começar a analisar a realidade de Jesus de Nazaré, a primeira coisa que salta à
vista é que Jesus não fez de si mesmo o centro de sua pregação e missão. Jesus se
sabia, vivia e trabalhava a partir de algo e para algo distinto de si mesmo. Isto que
poderia ser pressuposto a partir da fé – se se aceita que Jesus foi verdadeiramente
78
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um ser humano e exerceu corretamente sua criaturidade – aparece de forma
incontrovertível nos evangelhos. A vida de Jesus foi uma vida des-centrada e
centrada em torno de algo distinto de si mesmo. Isso que é central na vida de Jesus
aparece nos evangelhos expresso com dois termos: “Reino de Deus” e “Pai”. Das
duas expressões é preciso dizer, em primeiro lugar, que são palavras autênticas de
Jesus. Em segundo lugar, que expressam realidades totalizantes, pois com “Reino de
Deus” Jesus expressa a totalidade da realidade e aquilo que é preciso fazer, e com
“Pai” Jesus expressa a realidade pessoal que dá sentido último a sua vida, aquilo em
que Jesus descansa e que, por sua vez, não o deixa descansar79.

Essa relação Jesus-Pai-Reino torna central o tema do Reino de Deus para o nosso
autor80. Segundo Sobrino, o “evangelho é o modo de ser de Jesus em seu serviço ao Reino de
Deus e em sua relação com o Pai”81.
Em perspectiva evangélica, Marcos e Mateus apresentam o início da vida pública de
Jesus na Galileia pregando a boa nova do Reino e sua proximidade (Mc 1,15; Mt 4,17). Lucas
o apresenta na sinagoga de Nazaré onde Jesus toma o livro de Isaías (Is 61,1-2) e anuncia a
boa nova aos pobres e a libertação dos oprimidos (Lc 4,18). E o próprio Jesus afirma que deve
anunciar a boa nova do Reino de Deus, porque para isso foi enviado (Lc 4,43) e percorria
muitos lugares anunciando o Reino (Lc 8,1). Para Jesus o Reino de Deus é central e último.
Na tradição do êxodo, quando é Deus quem reina, Ele escuta os clamores do seu povo,
se mostra solidário com ele e desce para libertá-lo, constituí-lo e torná-lo seu povo82. Nas
tradições proféticas defende os oprimidos. Nas tradições apocalípticas é Ele quem refará
escatologicamente seu povo e a criação. Nas tradições sapienciais continua aparecendo como
providente. À luz dessas tradições Jesus compreende a realidade última como unidade dual:
Deus se dá na história e a história chega a ser segundo Deus. Essa é a realidade última que
expressa “o Reino de Deus” que Jesus anunciou83.
Sobrinho entende o anúncio do Reino como paradoxal. Jesus fala dele, mas não diz
concretamente o que é. Apenas diz que está próximo. Nem as parábolas do Reino definem-no,
mesmo que fale de sua novidade, exigência, ou escândalo. Em Marcos (13,32) Jesus afirma
que o dia do Reino é desconhecido até mesmo para Ele. Somente o Pai o conhece. Para nosso
teólogo, “se Jesus o tivesse definido [o Reino], teria ultrapassado sua própria historicidade e
seu aparecimento na terra não teria sido de maneira humana”84.
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Nosso autor compreende que mesmo Jesus não definindo o Reino, Ele tinha noção do
que era o Reino. Para isso propõe três vias de averiguação do mesmo. A primeira é a
“nocional”. Consiste em averiguar a noção de Reino que Jesus teve. Como pressuposto
analisa-se a consciência histórica de Jesus a partir do Antigo Testamento. Acentua-se que
Jesus não anuncia nada de novo, mas a novidade está no tema do Reino de Deus que Jesus
anuncia. A segunda via é a “do destinatário”: os pobres a quem o Reino é anunciado como
boa-noticia. E a terceira é a “via da prática” de Jesus no serviço e anúncio do Reino. Esses
pressupostos acentuam que Jesus tinha clareza do que era o Reino mesmo não o definindo.
Ele é utopia, algo bom e libertador, pois vem contra todas as formas de opressão do anti-reino.
É puro dom de Deus, ação gratuita e amorosa de Deus para com o ser humano, especialmente
para com os pobres85.
Nas parábolas sobre o Reino, Jesus fala de um Deus amoroso, cheio de ternura com o
pecador que se aproxima, vai ao seu encontro e organiza uma festa. A vinda do Reino é
verdadeiramente uma boa-notícia. Sobrino afirma que “nas bem-aventuranças os ouvintes são
os próprios pobres e nos banquetes Jesus está com os pecadores; nas parábolas, porém, os
ouvintes são diretamente os adversários de Jesus, os que criticam sua parcialidade para com
os pobres e pecadores”86.
Neste sentido, Jesus anunciou o Reino de Deus como boa-nova para os pobres. Eles
são seus destinatários, e a partir deles, é possível compreender melhor o Reino que Jesus
pensava. Ele é aberto a todos! Porém, essencialmente é parcial, pois é primeiramente para os
pobres e fundamentalmente para recuperar a dignidade dos pobres. Ele quer garantir o
mínimo para cada pessoa que é o máximo dom de Deus, a vida87. O Reino só é boa-notícia na
medida em que libertar os oprimidos.
São diversas as formas e os sinais pelos quais Jesus expressa os ideais do Reino. Estes
sinais são de maneira especial a libertação das diversas formas de opressão, a paz e a
comunhão entre todos. É a celebração88 e comunhão de toda a família humana que partilha o
que tem com alegria. O Reino se concretiza exatamente quando os pobres puderem sentar-se à
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mesa e juntos partilhar o pão. Jesus come com pobres e desprezados. Por isso, os adversários
o questionam, pois Ele tem alegria de comer com publicanos e pecadores. Jesus quer justiça,
não sacrifícios89.
Esse é o desejo de Jesus com o Reino de Deus90. A mensagem de Jesus acerca do
Reino de Deus e dos pobres abrange com realismo a situação oprimida em que vivem. Na
perspectiva de Jon Sobrino, Jesus entende como pobres todos os que vivem à beira da morte.
Aqueles a quem a vida deu em nada.
O anúncio do Reino sempre é dirigido a uma coletividade, a um povo, em busca de
vida justa aos pobres, aberta a um “mais”91. Ele é a vida justa dos pobres. É a superação da
morte e expressão da vida abundante. Segundo Sobrino, “como realidade escatológica, o
Reino de Deus é universal, nele podem entrar todos, embora nem todos de modo igual. Mas,
diretamente, o Reino é unicamente dos pobres”92.
Para nosso autor, Jesus causou impacto com sua “mensagem de esperança, suas
atividades libertadoras: milagres, expulsões de demônios, acolhida dos marginalizados. Sua
práxis de denúncia e desmascaramento dos poderosos, isto é, chamou a atenção seu serviço ao
Reino de Deus”93. Os milagres de Jesus são os sinais libertadores da presença do Reino e
salvação para os pobres. É a misericórdia de Jesus diante da dor alheia. Na dor Jesus vê algo
de último, escatológico. A realidade dos pobres corresponde a essa realidade última. Por isso,
o Reino de Deus é deles94.
2.4.2 O Reino de Deus e sua parcialidade: ele é dos pobres
Para nosso autor, o Reino de Deus tem “duas conotações essenciais: 1) o governo de
Deus em ação, 2) para transformar uma realidade histórico social má e injusta em outra boa e
justa. Por isso, mais do que de “Reino” de Deus se deve falar de “reinado” de Deus”95. O
reinado de Deus é a ação transformadora e libertadora de um presente mau e injusto em uma
realidade boa e justa segundo a vontade de Deus. Por isso o Reino de Deus torna-se esperança
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para seu povo. Assim, o Reino de Deus torna-se a utopia de Deus para todo um povo, onde,
na compreensão sobriniana,
[...] o lobo e o cordeiro possam comer juntos (Is 11,6), que a guerra se torne paz, e
assim as espadas sejam transformadas em enxadas (Is 2,4), que a injustiça se torne
justiça e a vida seja possível, e assim os que trabalham no campo comam do fruto de
seu trabalho e os que constroem casas morem nelas (Is 65,21s), que seja superado o
distanciamento religioso e a exterioridade com respeito a Deus, e assim seja Deus
quem fale primeiro e inscreva sua lei nos corações (Jr 31,33). Em síntese, que em
oposição à realidade atual apareçam “os novos céus e a nova terra” (Is 65,17). Então
corresponde-se ao reino de Deus não só com esperança, mas também com uma
esperança popular, de todo um povo e para todo um povo96.

Jesus tem em mente os destinatários quando fala do Reino de Deus. São os pobres os e
excluídos desse mundo. Não excluía ninguém da possibilidade de entrar nele97. No entanto, os
pobres são seus destinatários primeiros. Nosso autor salvadorenho à luz das palavras de Jesus
nos Evangelhos constata que
De fato, Jesus compreende sua missão como dirigida aos pobres: ‘Fui enviado para
anunciar a boa-nova aos pobres’ (Lc 4,18). Mostra isso também a resposta jubilosa
de Jesus aos enviados de João: ‘A boa-nova é anunciada aos pobres’ (Lc 7,22; Mt
11,5) Segundo Lc, a primeira bem-aventurança de Jesus proclama: ‘Felizes os
pobres, porque vosso é o reino de Deus’ (Lc 6,20). Estas afirmações são
fundamentais para compreender o que é o Reino de Deus para Jesus98.

Nesta mesma ótica do Reino de Deus para os pobres nos Evangelhos, a Conferência de
Puebla recorda que os pobres merecem uma atenção preferencial frente à situação em que se
encontrem. São os destinatários por excelência da missão de Jesus (DP n.1142).
Na compreensão de Sobrino, não se trata de negar que exista a perspectiva de “pobre
de espírito” [...] e os diversos significados de pobreza, mas em saber em que pobres Jesus
pensa quando diz que o Reino de Deus é deles”99 e Puebla fala de opção preferencial por eles.
E, para Sobrino, nos
[...] sinóticos os pobres são caracterizados por dois aspectos. De um lado, pobres são
os que gemem sob algum tipo de necessidade básica na linha de Is 61,ls. Assim,
pobres são os famintos e sedentos, os nus, os forasteiros, os enfermos, os
prisioneiros, os que choram, os que estão oprimidos por um peso real (Lc 6,20-21;
Mt 25,35s). Neste sentido, pobres são os que vivem curvados (‘anawim) sob o peso
de alguma carga – que Jesus interpretará muitas vezes como opressão –, aqueles
para quem viver e sobreviver é uma carga duríssima. Em linguagem atual poderia
ser dito que são os pobres econômicos, no sentido de que o oikos (o lar, a casa, o
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símbolo do fundamental e primário da vida) está em grave perigo, e com isso lhes é
negado o mínimo de vida100.

Mesmo que em perspectiva escatológica o Reino de Deus é para todos, nem todos
entram nele da mesma forma. Pois, o primeiro lugar é dos pobres. Assim, torna-se por
excelência parcial. E na América Latina e Caribe se fala de “opção preferencial pelos pobres”.
A predileção de Deus pelos pobres tem seu evento fundante no êxodo onde Deus se
mostra parcial para com um povo oprimido, a ele se revela e o liberta. Para nosso autor
Deus não se revela, primeiro, como ele é e, depois, se mostra parcial para com os
oprimidos. É antes em e através de sua parcialidade para com os oprimidos que
Deus revela sua própria realidade. E isso é mantido durante todo o AT. “Deus é pai
dos órfãos e defensor das viúvas”, assim o Sl 68,6 o define. Nos profetas Deus
chama “meu” povo não a Israel todo, mas aos oprimidos de Israel. Javé é defensor
de Israel, o Go’el, “porque defende o pobre”, e, na medida em que Israel os
defender, ele continuará sendo seu Deus101.

Esse Deus parcial com os pobres também está presente no Antigo Testamento no “rei
esperado”. Esse rei deveria ser parcial amparando os desvalidos, pobres, viúvas e órfãos.
Na compreensão sobriniana, na América Latina, os pobres são os que carregam uma
carga pesada para sobreviver sem um mínimo de dignidade. São os que morrem
prematuramente sem oportunidades. E o Reino de Deus sendo para os pobres, deve dar um
mínimo de condições de vida a eles. Pois, segundo Sobrino, “a pobreza é contrária ao plano
original de Deus, é sua anulação. Com a pobreza a criação de Deus se manifesta como viciada
e aniquilada. A vida que Jesus trará vai além do fato primário de sobreviver, mas inclui este
fato como algo essencial”102.
Enfim, Jon Sobrino ressalta que
Jesus, por fim, torna central o símbolo primário de vida: a comida e o pão. Jesus
come com publicanos (Mc 2,15-17), gesto simbólico que não se reduz ao puro
comer, mas que o inclui. [...] Multiplica os pães para sublinhar [...] que se deve dar
comida ao faminto, e o relato diz explicitamente que comeram e foram saciados (Mc
6,30-44p; Mc 8,1-10; Mt 15,32-39). No juízo escatológico (Mt 25,35.40) quem dá
de comer ao faminto encontra Deus103.
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Todavia esse modo de agir de Jesus e essa parcialidade do Reino para com os pobres
gera conflito com seus opositores. Dá-se o conflito do Reino com o anti-reino, os opressores
dos pobres, conforme veremos a seguir.
2.4.3 As tensões do Reino com o anti-reino
O Reino de Deus surge como boa-notícia frente ao anti-reino que lhe é contrário. Ele é
esperança e utopia em meio às inumeráveis calamidades históricas, por isso é bom e
libertador, porque vem contra a opressão do anti-reino e gera esperança contra toda
desesperança historicamente acumulada.
Jesus participa dessa expectativa do Reino, de que ele é bom e libertador da miséria da
história. Na compreensão de Sobrino, “a cristologia latino-americana, insistiu, em que a boanotícia é a mediação, o Reino de Deus, mas frisou também o impacto da pessoa do mediador,
e quer comunicá-lo”104. Ele está inserido na história, em meio à opressão, na utopia de que a
justiça do Reino é possível.
Segundo Sobrino, Jesus
Em suas parábolas afirma que a colheita já está madura (Mt 9,37p), que os campos
já estão ficando brancos (Jo 4,35), que agora há vinho novo (Mc 2,22), que é a hora
do noivo e não é preciso jejuar (Mc 2,18-20). Jesus afirma que, se expulsa os
demônios é porque o Reino de Deus chegou (Mr 12,28). À pergunta dos fariseus a
respeito de quando chega o Reino responde que “o Reino de Deus já está no meio de
vás” (Lc 17,21). [...] Jesus não só espera o Reino de Deus, mas também afirma que
está perto, que sua vinda é iminente, que o Reino não deve ser somente objeto de
esperança, mas de certeza. Em linguagem sistemática, Jesus tem a audácia de
proclamar o desenlace do drama da história, a superação, finalmente, do anti-reino, a
vinda inequivocamente salvífica de Deus. E os sinais que acompanham suas
palavras mantêm essa esperança105.

O Reino exige a conversão dos opressores para dar esperança de libertação aos pobres.
Não se trata apenas de um conceito a ser apreendido, mas de uma práxis como exigência para
iniciá-lo e conhecer mais claramente a existência de seu contrário: o anti-reino. Assim, a
prática de Jesus ajuda compreender o que é o Reino, mas também, o seu contrário. Aos
enviados de João responde que: “os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são
purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados” (Mt
11,5; Lc 7,22). Os milagres são sinais da proximidade do Reino e indicam seu advento. Eles
são realizados numa história de opressão. São sinais libertadores. Acontecem numa história
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onde se dá a luta entre o Deus da vida e o maligno que gera morte. É a práxis de Jesus frente
ao anti-reino que gera esperança e alegria nos oprimidos, pois as forças opressoras são
derrotadas.
Jesus deu muita importância aos milagres por serem sinais da proximidade do Reino e
da ação misericordiosa de Deus. Quando não eram valorizados reagia duramente: “Ai de ti,
Corazin! Ai de ti Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os
milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e
cobrindo-se de cinza” (Mt 11,21). Nos milagres os pobres encontram salvação e é a partir
deles que devem ser entendidos, pois acolhem os sinais de Jesus. Quem não os acolhe vive o
anti-reino.
Segundo nosso autor, para a cristologia os milagres mostram uma dimensão
fundamental de Jesus: a misericórdia. Não mostram só o poder de Jesus realizar curas, mas
sua reação à dor dos pobres e fracos. Para ele, “a boa notícia de Jesus no Novo Testamento
não é, pois, somente crença – a Páscoa traz salvação – mas também experiência de realidade:
a misericórdia, a honestidade, a lealdade, a firmeza de Jesus é coisa boa para os seres
humanos”106.
Nos relatos evangélicos encontramos os gestos de compaixão e misericórdia de Jesus
diante da dor alheia: “viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou seus
enfermos” (Mt 14,14); diante dos cegos “movido de compaixão, Jesus tocou-lhes os olhos e,
imediatamente, eles recuperaram a visão” (Mt 20,34), teve compaixão dos que não tinham o
que comer (Mc 8,2; Mt 15,32), dos que estavam como ovelhas sem pastor (Mc 6,34; Mt 9,36),
se comove com a dor da viúva de Naim cujo filho único acabava de morrer (Lc 7,13)107.
A ação compassiva de Jesus para com os sofredores leva a crer numa nova
possibilidade que, sistematicamente, a história nega aos pobres. Leva os esquecidos desse
mundo a crerem num Deus do Reino contra os ídolos do anti-reino que produzem a opressão e
a morte. Por isso, onde não havia fé, Jesus não pode realizar milagres. Queriam ver sinais,
mas não acreditavam (Mt 12,38-42; 16,l-4; Lc 11,29-32). Os milagres são sinais do Reino que
tem poder para vencer o anti-reino.
Na perspectiva do teólogo salvadorenho as parábolas de Jesus transmitem a mensagem
central acerca do Reino. Ele anuncia sua proximidade para os pobres e marginalizados, é
parcial e por isso causa escândalo. De acordo com os ouvintes, Jesus muda o modo de
apresentar o conteúdo central de sua mensagem. Quando proclama as bem-aventuranças os
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ouvintes são pobres, mas, nas parábolas os ouvintes são os adversários de Jesus que criticam
sua parcialidade para com os pobres e pecadores. Como exemplo disso, na parábola da ovelha
e da dracma perdidas, Jesus se dirige aos fariseus e escribas que murmuravam contra ele
porque recebia os pecadores e comia com eles (Lc 15,2); aos que se achavam justos e
perfeitos conta a parábola do fariseu e do publicano que vão ao templo (Lc 18,9-14). Frente
aos seus críticos e opositores Jesus repete sua mensagem central: o Reino de Deus é para os
pobres108.
Segundo Jon Sobrino, para seus adversários Jesus “diz que Deus é parcial, rico em
misericórdia, terno e amoroso com os pobres e pequenos109. A mensagem fundamental é que
Deus é assim, por isso os pobres e pecadores podem esperar esse Deus com alegria e sem
medo”110. A isso se opunham seus adversários impondo-lhes medo.
Para nosso autor, a celebração do Reino é contra o anti-reino. Por isso
[...] Jesus dá grande importância a que estejam à mesa aqueles que comumente o
anti-reino separa dela. Por isso Jesus senta-se à mesa com publicanos, pecadores,
prostitutas. Nas parábolas sublinha que no reino participarão do banquete os que
nunca foram convidados: “pobres, aleijados, cegos e coxos” (Lc 14,21), os de fora,
“maus e bons” (Mt 22,1-10). E por isso [...] as refeições de Jesus não são só sinais
celebrativos benéficos, mas também libertadores: os que por séculos foram
impedidos de comer juntos, agora podem fazê-lo. Por isso Jesus come com pobres e
desprezados111.

A isso o anti-reino reage negativamente. Segundo Sobrino, ao invés de acolher a
alegria do Reino que é para todos, os adversários acusam Jesus de
[...] ‘comilão, beberrão e amigo de publicanos e pecadores’ (Mt 11,19). E,
positivamente, se escandalizam de vê-lo ‘comer com publicanos e pecadores’ (Mc
2,16p). Contra sua hipocrisia Jesus responde que ‘não são os sãos que necessitam de
médico mas os enfermos’ (Mc 2,17) e reforça isso com o AT: ‘Quero justiça e não
sacrifícios’ (Os 6,6 citado em Mt 9,13 no relato da refeição com o publicano
Mateus; cf. Mt 12,7). E lhes dirige uma ameaça duríssima: os gentios se sentarão à
mesa do reino de Deus e muitos dos judeus serão excluídos dela (Mt 8,11s)112.

Enfim, a tensão de Jesus com seus adversários é porque estes estão fechados a acolher
o Reino de Deus. Se da parte de Deus há alegria em ver os pobres estarem sentados à mesa
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compartilhada do Reino113 e isso deve ser celebrado sobre esta terra, da parte de seus
adversários há total fechamento a acolher essa alegria. Assim instaura-se o conflito entre
Jesus que anuncia o Reino e aqueles que não o acolhem vivendo o anti-reino.
Enfim, nosso autor, dentro do contexto eclesial latino-americano, à luz da reflexão do
Magistério da Igreja deste continente, em recepção às decisões conciliares, produz sua
cristologia em estreita comunhão com as orientações eclesiais desta realidade. As
conferências de Medellín e Puebla são solo fecundo a partir do qual nosso autor faz germinar
e florescer seu pensamento que produz seus frutos de libertação para os oprimidos. Eles são o
lugar teológico e ponto de partida de sua cristologia a quem Jesus se torna boa-notícia do
Reino de Deus e libertação frente ao sofrimento que enfrentam. A comunidade cristã é
chamada a testemunhar essa boa-notícia, que é Jesus, aos pobres pregando o Reino de Deus
que é deles.
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3 A MORTE E A RESSURREIÇÃO DE JESUS E SEU SIGNIFICADO PARA OS
POBRES
Na cristologia histórica de nosso autor, destaca-se na história de Jesus o seu serviço ao
Reino de Deus. Ele é boa-notícia aos pobres, conforme o que vimos no capítulo anterior. Seu
serviço ao Reino, assumido até as últimas consequências, o leva à morte de cruz e a
ressurreição, como veremos neste capítulo. Na história da fé em Jesus destacam-se sua morte
e ressurreição. Nesses acontecimentos se revela a plenitude do ser humano que assume o
projeto salvífico de Deus até as últimas consequências, na encarnação de Jesus e sua entrega
ao projeto do Pai de salvar seu povo que se encontra oprimido.
3.1 A morte de Jesus na cruz e as cruzes dos pobres deste mundo
Num primeiro momento, veremos como a morte de Jesus na cruz é compreendida na
realidade de sofrimento dos pobres deste mundo. Na cruz de Jesus, os pobres buscam forças
para lutar por libertação frente às duras cruzes que seus opressores lhes impõem.
3.1.1 A morte de Jesus na cruz e seu sentido para os pobres
Na reflexão cristológica sobriniana sobre a morte de Jesus e seu significado para os
pobres, encontra-se o sentido da missão de Jesus que culmina na ressurreição. Sua vida foi de
plena confiança ao Pai e entregue à causa dos excluídos. É em sua cruz que os pobres deste
mundo associam suas cruzes e encontram um sentido para suas vidas frente à real situação de
sofrimento hodierna.
A morte de Jesus não pode ser compreendida simplesmente como um fim trágico,
como expressão de não liberdade. Ela é o resultado de um projeto realizado junto a um povo e
sua libertação. Ele foi um homem em conflito com o sistema opressor e de não-liberdade,
defensor dos pobres e, por isso, perseguido1. O povo a quem Jesus se dirige não foi o
responsável pela sua perseguição e morte. Pode-se perguntar se ele realmente compreendeu
sua mensagem. O que não se pode afirmar é que o perseguiu.
Jesus foi perseguido pelas lideranças que, então, representavam os poderes econômico,
político, religioso e ideológico de sua época. A perseguição foi ocasionada porque Jesus
1
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questionava as atitudes opressoras das autoridades políticas e religiosas e, com isso, defendia
suas vítimas. O conflito o atingiu pelo modo como falava e tornava Deus presente no mundo,
sendo incompreendido pelas autoridades religiosas. Diante dessa realidade, Jesus tinha
consciência de que poderiam lhe perseguir e levar à morte.
Jesus dava um sentido à sua morte. Ela contribui para o Reino, pois não anulava sua
esperança. Segundo Wiederkehr, “Jesus propõe aos discípulos que se disponham a passar
pelas mesmas consequências da práxis libertadora segundo o Reino de Deus: contradição,
perseguição e morte”2. Mesmo que a morte não tenha sido querida por Ele, nem desejada, era
vista como consequência da fidelidade radical ao Pai. Ele era coerente com sua confiança
depositada no Pai. Jesus também viu em sua morte algo de bom para os outros, os excluídos
da sociedade de seu tempo.
Na visão de Sobrino, a causa da morte de Jesus foi consequência de sua missão num
contexto histórico de anti-reino que mata aquele que defende a vida do oprimido. Na cruz não
morreu qualquer ser humano, mas o próprio Filho de Deus. Assim, por meio da cruz de Jesus,
Deus concedeu a salvação para a humanidade. Foi o destino de um profeta, o Messias, o Filho
de Deus. Na mesma cruz que causa escândalo, se dá a salvação. É o que há de bom nela para
o ser humano: a salvação para todas as formas de opressão, tanto espiritual e física, quanto
pessoal e social. Na cruz se manifestou o amor salvífico de Deus na fidelidade de Jesus ao
projeto do Pai de libertar seu povo da opressão.
Segundo Sobrino, nos relatos da instituição da Eucaristia encontram-se os motivos da
entrega de Jesus, pois neles se diz que: “o pão – seu corpo é ‘entregue por vós’ e o vinho –
seu sangue – é ‘derramado por muitos’, ‘para o perdão dos pecados’, como ‘nova aliança’”3.
Jesus literalmente entrega sua vida na cruz para libertar os oprimidos de suas cruzes.
Na compreensão de Sobrino, na última ceia, Jesus interpreta sua própria morte na cruz
como serviço. A morte não é algo absurdo e inútil, mas sinal de vida para aqueles que se
encontram com a vida ameaçada, os oprimidos da sociedade. Para nosso autor, “diretamente,
Jesus oferece a todos os homens o sentido de uma vida de serviço, e é isso que propõe a seus
discípulos”4. Ele vai para a morte consciente de sua fidelidade ao Pai até as últimas
consequências, como expressão de serviço para com os seus. Segundo Wiederkehr, “a
possibilidade do sofrimento não diminui nele nem nos discípulos, seus seguidores, a prontidão
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em colocar sinais da presença atual do Reino de Deus que dá vida e liberta”5. Vê a morte
como último ato de serviço e entrega. Segundo Sobrino, a fidelidade até o fim expressa sua
plena humanidade e compromisso com os menos favorecidos6. Na compreensão de nosso
autor, Jesus, “para Deus, é o homem fiel; para os homens, é o homem serviçal. O que a
aceitação da morte acrescenta é que ele é fiel e misericordioso ‘até o fim’”7.
Nesta abordagem sobriniana, a morte é compreendida numa perspectiva libertadora. A
cruz de Jesus é um sinal no qual as cruzes, que abatem inúmeras vidas dentre as maiorias
populares da América Latina, encontram sentido. Pela cruz, mediação da salvação, Deus nos
libertou. Ela é o sinal da libertação.
Tendo como caminho salvífico a cruz de Jesus, Sobrino a coloca como modelo da
aliança, afirmando que, “é essencial para a fé veterotestamentária que a aliança entre Deus e
os homens seja salvação e é uma das formas mais específicas de formular a salvação. E como
a aliança era selada com derramamento de sangue, a cruz de Jesus pôde ser interpretada como
o sangue da nova aliança”8.
Assim, o sangue derramado por inúmeras vítimas do sistema social opressor da
América Latina torna-se sinal da aliança selada por Deus com a humanidade na cruz de Jesus
enquanto sinal da luta do povo oprimido em busca da libertação. É convicção histórica, nessa
compreensão cristológica, que o amor passa pelo sofrimento. A cruz como sinal da nova
aliança ajuda os pobres a compreenderem suas cruzes numa dimensão maior, a da aliança e da
libertação. Todavia, a cruz do povo oprimido não significa apenas alguma exigência de
fidelidade a Cristo, mas reprodução fiel das causas da morte de Jesus. O essencial do
sofrimento e da morte pela causa da justiça está na configuração com a morte de Jesus.
Assim, os povos crucificados não são mártires da Igreja, mas do Reino de Deus9.
Para Sobrino, as mortes atuais pelo Reino de Deus são como a de Jesus e testemunham
a morte de Jesus. Pois, a missão de Jesus não foi anunciar a si mesmo, nem testemunhar a si
mesmo. Ele pregou o Reino de Deus e dele deu testemunho com sua vida entregue na cruz.
Nesta ótica, Jesus é testemunha e mártir do Reino de Deus. E os que hoje com a própria vida
dão testemunho, como Jesus, são mártires do Reino de Deus10.
Portanto, existe uma relação reciproca entre a cruz de Jesus e as cruzes dos que hoje
com suas vidas testemunham e atualizam a cruz de Jesus, pois eles são sinais de uma mesma
5
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realidade em tempos distintos11. São os sinais da presença salvífica de Deus na vida e na
história de um povo. Veremos como a cruz de Jesus atualiza-se na história nas cruzes dos
crucificados do mundo hodierno.
3.1.2 A cruz de Jesus e as cruzes dos povos oprimidos deste mundo
Segundo Sobrino, a cruz de Jesus nos remete às cruzes existentes na realidade sofrida
do povo e é historicamente a grande hermenêutica para compreender as causas que levaram
Jesus à cruz. Isso dá respaldo para compreender que a morte de Jesus não foi trágica,
simplesmente. Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas (Jo 10,11.15).
O fim violento na cruz é a consequência de uma vida doada pela causa do Reino. A
cruz é a participação real de Deus na paixão do mundo. Sobrino associa essa questão ao
sofrimento dos pobres na luta pelos meios necessários para a subsistência. Essa é a cruz que
eles carregam e são vítimas do poder opressor como Jesus o foi pelo poder religioso e social
de seu tempo. Jesus assume a cruz por amor ao projeto do Reino. No pensamento de Sobrino,
a vida e a cruz de Jesus consistem na expressão do amor de Deus à humanidade, isso as torna
real e possível12. “A cruz nada diz diretamente do poder do amor de Deus, mas diz com a
máxima clareza que é um amor crível por sua absoluta proximidade”13. A proximidade desse
amor da entrega de Jesus na cruz fica evidente, na visão sobriniana, pelo fato de a história
continuar produzindo muitas cruzes e estas, como a cruz de Jesus, continuam gerando muitas
coisas positivas, tais como: o amor total que salva14, esperança, compromisso, solidariedade e,
oxalá, sirvam para a libertação dos oprimidos15.
Nesta linha de pensamento, o sofrimento de Deus como na cruz de Jesus e das vítimas
desse mundo é real. Ele se manifesta em Jesus como um ‘Deus conosco’ e, ao longo do
Evangelho, vai se revelando como um Deus para nós. Enfim, na cruz, Ele aparece como um
Deus a mercê de nós, sobretudo como um Deus que se assemelha a nós16.
Para nosso autor, os pobres, nas reais situações de sofrimento em que vivem, num
“mundo de pobreza e miséria, de dependência, injustiça e opressão”17 identificam-se com a
cruz de Jesus e, nele veem seu Deus, pois na cruz encontram esperança e coragem. Na
11
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compreensão de Sobrino, as cruzes que fazem vítimas nesse mundo, tornam Deus presente e
potencializam salvação18. Como Deus sofre na cruz de Jesus, Ele sofre também nas cruzes das
vítimas deste mundo. De acordo com nosso autor,
As vítimas deste mundo são o lugar do conhecimento de Deus, mas o são
sacramentalmente. Dão a conhecer Deus porque o fazem presente. Como na cruz de
Jesus, neles ‘a divindade se esconde’, como diz Santo Inácio nas meditações da
paixão, mas está ali: Estar ao pé da cruz de Jesus e estar ao pé das cruzes da história
é absolutamente necessário para conhecer o Deus crucificado19.

Segundo Sobrino, a cruz de Jesus e as cruzes do povo crucificado do mundo
subdesenvolvido devem ser consideradas como Evangelho, pois devemos estar dispostos “à
encarnação ao pé da cruz e a baixar os crucificados de suas cruzes”.20 A partir de sua
experiência em El Salvador, frente aos sofrimentos aí presentes, nosso autor afirma que “não
resta dúvida de que há cruzes, não só cruzes individuais, mas coletivas, as de povos
inteiros”21. E “que este mundo é uma imensa cruz e uma injusta cruz para milhões de
inocentes que morrem nas mãos de verdugos, “povos inteiros crucificados”, como os chamou
Inácio Ellacuría”22.
Na abordagem sobriniana, em que os crucificados da história são a imagem do divino
transpassado, apresenta-se uma reflexão cristológica muito profunda, pois, no crucificado
quer expressar-se que Cristo toma corpo na história. Assim, o povo crucificado incorpora
Cristo na história enquanto crucificado. O povo crucificado nos remete a Jesus e ajuda a
compreender que Jesus é o Servo sofredor de Javé.
No Servo se encontra a imagem da vítima histórica e do mistério salvífico. O povo
crucificado é o que melhor remete a Jesus e permite compreender que Jesus crucificado é o
Servo, porque a partir da fé, foi proclamado como Servo. Ele participa do destino do Servo.
Segundo nosso autor, no
[...] povo crucificado há também muitos – a maioria – que acabam como o servo
sofredor, mas não diretamente pelo que fazem, mas simplesmente pelo que são. São
mortos passivamente, mas em sua própria realidade e mesmo antes de pronunciar
palavra são a máxima expressão da injustiça e o máximo protesto contra ela. São
crianças, mulheres e velhos que morrem em massacres simplesmente por viver em
regiões de conflito ou para que, com sua morte, os pobres fiquem aterrorizados e
imobilizados23.
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Nesta reflexão cristológica, o crucificado traz a salvação. Hoje os que trazem a
salvação, ou princípio de salvação, são os povos crucificados, pois sem eles “não se produzirá
uma salvação que seja humana”24. Portanto, nessa ótica sobriniana, nos povos crucificados
encontram-se os sinais do mistério salvífico da cruz, de tal forma que se possa afirmar que, os
crucificados da história são, o corpo de Cristo crucificado na história à luz da salvação. Eles
sofrem as mesmas causas que levaram Jesus à morte: a injustiça, crueldade, desprezo e
negação da própria existência25.
Na compreensão de Sobrino, chamar os excluídos do mundo subdesenvolvido de
‘povos crucificados’, ‘servos sofredores de Javé’, ‘presença de Cristo crucificado na história’
é a mais significativa teologização que se pode fazer acerca deles26. São os mártires em massa
do nosso tempo. Sobrino não compreende o martírio como morrer por Cristo, mas morrer pela
causa de Jesus. “O essencial do martírio está na afinidade com a morte de Jesus”27. Portanto,
as cruzes históricas do povo crucificado são a mediação da cruz de Jesus e, por serem reais,
levam ao real da cruz de Jesus28.
Enfim, para o autor salvadorenho, “a partir desta realidade primária da cruz e da morte
aprendemos a ver em sua verdadeira realidade a pobreza [...] que geram as onipresentes
estruturas de injustiça e a morte rápida e violenta quando os pobres simplesmente querem
deixar de ser pobres”29. São essas estruturas que continuam a gerar crucificados e mortes na
história.
3.1.3 A cruz de Jesus e as cruzes dos pobres frente às estruturas opressoras
Entre as causas da cruz e morte de Jesus, compreende-se que há algumas históricas e
outras teológicas mas, no fundo não são outras, senão, as denúncias de Jesus contra o poder
opressor, diretamente o religioso, em torno do qual justificavam-se outros poderes. Por isso, a
cruz de Jesus deve ser compreendida na perspectiva do amor, pois Ele a assume tendo plena
consciência do seu destino frente ao poder. Todavia, mesmo assim, manteve-se fiel até o fim.
A postura de Jesus frente a Herodes, o Sinédrio e os Romanos, sabendo que poderiam
condená-lo, foi muito corajosa e profética. Diante da perseguição manteve-se firme,
confirmando sua fidelidade a Deus e a misericórdia para com os homens. Na compreensão de
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Sobrino, Jesus sofreu a perseguição, sabia por que a sofria e onde esta poderia levá-lo.
Assumir essa condição é que dá a medida de sua fidelidade a Deus.
Sobrino ressalta a dimensão profética que é constitutiva do anúncio da Boa notícia
assumida por Jesus. Segundo o autor salvadorenho, Jesus como homem não só anuncia a
esperança aos pobres e anatematiza seus opressores, mas, apesar da perseguição, para cumprir
a vontade de Deus, sofre a morte violenta que não lhe sobrevirá como um destino arbitrário, e
sim, como algo sempre presente em seu horizonte30.
A exemplo de Jesus, os pobres lutam contra a violência estrutural institucionalizada
em defesa dos direitos fundamentais da pessoa e das nações, com caminhos de revolução
pacífica. É a luta dos oprimidos por libertação. Contra esse tipo de violência, Jesus propõe a
utopia da paz, das bem-aventuranças (Mt 5,10). Isso incomodou as autoridades da época.
Nesse sentido, Sobrino nos leva a pensar em duas mediações presentes na sociedade
da época. De um lado, Jesus como mediador do Reino de Deus, de outro, Pilatos, do Império
Romano (a pax romana). Dessa forma, pode-se afirmar que Jesus foi morto na cruz pelos
romanos não somente por razões de tática e de política diária pela ordem e a paz em
Jerusalém, mas também e, principalmente, em nome dos deuses estatais de Roma que
deveriam garantir a pax romana.
Na compreensão de Sobrino, a morte de Jesus na cruz não foi um erro, mas
consequência de sua vida, de sua encarnação concreta numa realidade de anti-reino que faz
vítimas injustamente. De acordo com o autor, “a maldade desta violência injusta é medida não
a partir de um bem comum abstrato – como se costuma fazer – mas a partir das consequências
nocivas que produz para as maiorias populares e naquilo que é necessário para sua
subsistência”31.
Dentro dessa estrutura social injusta, Jesus carregou consigo até a cruz o mal social do
qual era necessária a remissão, ou seja, lutar contra as raízes da violência. Isso significa,
carregá-la32. Não muito distinta da sociedade em que viveu Jesus, o mundo atual está
revestido da mesma injustiça, apenas com uma roupagem diferente, fazendo vítimas em larga
escala entre os povos oprimidos do mundo subdesenvolvido. Como a violência histórica
provém da injustiça, faz-se necessário carregá-la como fez Jesus: colocar-se ao lado das
vítimas violentadas pelo poder social opressor, as massas populares e carregar o fardo que
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recai sobre elas. Como afirma Sobrino: “não se redime a violência sem carregá-la de alguma
forma”33.
A injustiça e a violência são sempre causadoras de sofrimento. Onde há injustiça, há
opressores e oprimidos. A isso Jesus buscou combater e teve como consequência a cruz. Esse
sofrimento em si não tem nenhum sentido, mas se assumido na luta contra todo sofrimento,
encontra um grande sentido, a vida para todos.
Portanto, o sofrimento de Deus na cruz é a resposta definitiva que Ele dá a todas as
formas de sofrimento humano. Quis mostrar-se assim solidário com os seres humanos que
sofrem lutando contra todas as formas de sofrimento também de forma humana. Assim, numa
leitura cristológica, os crucificados pelo poder opressor deste mundo configuram-se a Cristo,
aproximando-se de Deus, não por interesses ilegítimos, mas alívio de seus sofrimentos.
Sobrino usa a linguagem simbólica de “povos crucificados” para expressar que “cruz”
não significa simplesmente pobreza e opressão, mas morte. E morte é aquilo que os povos do
mundo subdesenvolvido sofrem de diversas maneiras, gradativamente. São vidas ceifadas
prematuramente. Deste modo, podemos dizer que é morte violenta, pois, quando os pobres se
organizam para sair da pobreza e viver de maneira mais digna, a repressão é inevitável. É
morte de povos inteiros, privados de suas culturas e enfraquecidos em suas próprias
identidades34.
Nesta analogia frente à situação de morte dos pobres, na perspectiva de nosso autor, a
vida, a missão e o destino de Jesus são atualizados. O mesmo que aconteceu com Jesus,
acontece com eles. Na luta pela justiça muitos acabam tombando. A morte é inevitável. Os
opressores continuam produzindo vítimas na história. Os povos crucificados carregam em
seus ombros o peso do pecado de seus opressores como Jesus o fez.
Para nosso autor,
Em linguagem cristã, aprendemos a chamar nosso mundo pelo nome próprio:
pecado [...]. Chamamo-lo assim porque, cristãmente, pecado é ‘aquilo que mata’.
Pecado é o que matou o Filho de Deus, e pecado é o que continua matando os filhos
e filhas de Deus. Poder-se-á crer ou não crer em Deus, mas não se pode duvidar de
que existe pecado, porque há morte35.
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35
SOBRINO, 1994a, p. 17.
34

91

Desta forma, Jesus com sua própria vida deu testemunho do Reino de Deus, sendo Ele
o Deus dos pobres, da justiça, da vida e da misericórdia frente ao mundo do pecado. E os
pobres atualizam historicamente a misericórdia e a justiça de Jesus dando sentido a todas as
formas de reação e de lutas que estabelecem contra o sistema opressor que os faz vítimas
constantemente.
Encontramos assim, o sentido soteriológico da autêntica revelação de Deus. Por meio
da Cruz, Cristo nos resgata da maldição fazendo-se maldição por nós. Na cruz dá-se a
plenificação da Encarnação. O Servo sofredor de Javé é a imagem da instauração da justiça e
do direito ao povo. Da “totalidade do servo se pode dizer que é ‘luz’ e ‘salvação’”36. Portanto,
na vida e na cruz de Jesus o amor salvífico de Deus se torna presente e é por meio desse amor
expresso na cruz que somos salvos. Esse amor é manifestado de forma especial aos pobres.
3.2 O sentido da perseguição e da cruz de Jesus e as cruzes dos pobres deste mundo
O sentido da vida de Jesus, vista a partir de seu final histórico de cruz, atualiza-se nas
vítimas desse mundo cuja morte é semelhante a de Jesus. As vidas que hoje tombam pelo
sistema opressor têm a mesma estrutura da defesa dos oprimidos contra seus opressores. É a
luta do Deus da vida contra os ídolos da morte. A tensão entre o Deus de Jesus e os ídolos que
estão em luta. O enfrentamento do Reino de Deus e o anti-reino que gera morte. O embate
entre Jesus e seus adversários: “quem não está a meu favor, está contra mim” (Mt 12,30)37.
3.2.1 A perseguição contra Jesus nas narrativas evangélicas
A cristologia latino-americana, partindo da realidade do continente, procura mostrar a
coesão histórica das narrativas evangélicas da vida de Jesus e sua morte de cruz na realidade
atual. Nota-se que a perseguição contra Jesus se dá logo no começo de sua vida pública.
Segundo a narrativa lucana, sua missão em favor dos pobres provoca sério ataque contra
Jesus. Ele é criticado por não fazer em sua própria terra (Nazaré), os sinais que fez em
Cafarnaum (Lc 4,23). Ao que lembra que “nenhum profeta é bem recebido em sua pátria” (Lc
4,24). Irados expulsaram-no da cidade e queriam jogá-lo precipício abaixo (Lc 4,28-29). Mas
Ele “passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho...” (Lc 4,30)38.
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Seguindo a perspectiva dos evangelhos sinóticos, no conflito sobre o templo (Mc
11,15-19; Mt 21,12-17) os sumos sacerdotes, escribas e anciãos procuram matá-lo. Na
passagem da parábola dos vinhateiros homicidas (Mc 12,1-12; Mt 21,33-46) procuravam
prendê-lo, pois compreendem que falava contra eles. No tocante político do pagamento do
imposto a César (Mc 12,13-17; Mt 22,15-22), fariseus e herodianos procuram um motivo para
condená-lo. Os saduceus buscam desacreditá-lo sobre a ressurreição dos mortos (Mc 12,l8-27;
Mt 22,23-33). Enfim, acerca do mandamento principal (Mc 12,28-34; Mt 22,34-40) dá-se a
tentação de saber o que Jesus pensava sobre Deus. Do ponto de vista da tradição dos
evangelhos sinóticos as tensões e perseguições a Jesus são colocadas antes da traição de
Judas, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus
e poder matá-lo (Mc 14,1; Mt 26,3-4; Lc 22,2)39.
No evangelho de João, a perseguição e os conflitos perpassam toda a vida de Jesus.
Com muita frequência os judeus são apresentados como os responsáveis por esses conflitos.
Por isso “Jesus percorria a Galileia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus o
queriam matar” (Jo 7,1). Em Jerusalém, na festa das tendas perguntavam “onde está ele?” (Jo
7,11). No templo Jesus lhes perguntava: “por que me procurais matar?” (Jo 7,19). E
“procuravam, então, prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não chegara a sua
hora” (7,30). Todavia, os inimigos principais de Jesus são os fariseus e os sumo sacerdotes.
“Os fariseus perceberam que o povo murmurava tais coisas sobre Jesus, e eles enviaram
alguns guardas para prendê-lo” (Jo 7,32). Em suas discussões sobre Jesus “queriam prendêlo” (Jo 7,44), mas “ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado” (Jo 8,20).
E “apanharam pedras para atirar nele; Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo” (Jo 8,59)40.
A perseguição a Jesus relatada nos evangelhos possibilita-nos perceber a progressiva
culminação de um processo histórico. Sua morte não deve ser compreendida como um final
trágico mas, um sinal de esperança pela sua fidelidade frente às várias formas de poder e
opressão. Segundo nosso autor, os evangelhos citam vários responsáveis pela perseguição à
Jesus:
[...] fariseus, sumos sacerdotes, escribas, saduceus, herodianos, [...] todos eles são
grupos que têm, direta ou indiretamente, algum tipo de poder econômico, político,
religioso, ideológico, religioso-exemplar, policial-militar [...] e que todos estes
grupos convergem de fato na perseguição. [...] O povo, as maiorias a que Jesus se
dirigia, não aparece entre os responsáveis pela perseguição. Poder-se-á discutir se
compreenderam bem ou não a mensagem de Jesus, mas não o perseguem, mais
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ainda, são uma defesa objetiva para Jesus, pois o ‘medo do povo’ impede que o
prendam41.

É muito importante levar em conta por que mataram Jesus e por que existem hoje
povos crucificados. Para Sobrinho a perseguição contra Jesus se dá porque Ele “ataca os
opressores (dimensão histórica), os quais, além disso, justificam a opressão em nome de Deus
(dimensão transcendente). E, ao atacá-los, defende suas vítimas”42.
Jesus era ciente das razões pelas quais sofreu a perseguição e aonde essa poderia leválo. Isso dá a medida de sua fidelidade a Deus. Ele não só se compromete e anuncia a
esperança aos pobres, mas, combate seus opressores. A morte violenta não lhe será uma
fatalidade eventual, mas, algo que esteve presente em seu destino.
3.2.2 A consciência de Jesus diante da perseguição e morte na cruz
Na compreensão de Jon Sobrino, Jesus não interpretou sua morte de maneira salvíficasoteriológica conforme fora elaborada no Novo Testamento. Não faz alusão a sua morte como
salvação ou sacrifício expiatório. Mas percebe a vontade de Deus, que lhe pede que persevere
até o fim na missão que lhe foi confiada. Embora a morte não pareça ter sido ‘querida’ nem
‘desejada’ por Ele, é o caminho da fidelidade radical até o fim43.
Jesus enfrenta a morte e dá o sentido que esta poderia ter para outros, especialmente os
excluídos. Em primeiro lugar, ao afirmar: “Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da
videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no Reino de Deus” (Mc 14,25), expressa
ter clara a sua morte, mas, também a esperança. É a confiança escatológica do Reino de Deus,
que virá definitivamente.
O significado de sua morte é apresentado nos textos da instituição da eucaristia. Será
algo “bom” para todos. O pão, seu corpo, e o vinho, seu sangue, são dados para o “perdão dos
pecados”. É a consumação da “nova aliança”. Para nosso autor, mesmo sendo uma
interpretação pós-pascal, seu sentido salvífico “indica o que Jesus pensou sobre sua própria
morte. O decisivo está no fato de Jesus afirmar que sua vida é “para”, “em favor de” (hyper)
outros e que isso produz neles um fruto positivo”44.
Historicamente, os gestos e palavras de Jesus, ao oferecer o pão e o cálice a seus
discípulos, são sinais de salvação na entrega de Jesus. É um convite a tomar parte em sua
41
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morte. Estes gestos são sinais do que foi toda a sua vida e testemunho deixado para os seus.
No Lava-pés lhes ensina e deixa a missão: “Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz,
também vós o façais” (Jo 13,15).
Esta correlação entre a vida e entrega serviçal de Jesus aparece em Mc 10,45 na
afirmação de que “o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida
em resgate por muitos”. No gesto do serviço Jesus interpreta a própria morte como
continuidade e culminação de sua própria vida. A morte não se torna algo absurdo e inútil. É a
vida oferecida pela salvação de todos. Ele vai para a morte com clareza e na confiança em sua
fidelidade a Deus como demonstração de amor e serviço para os seus. No amor-serviço
testemunha aos discípulos que é preciso continuar caminhando com Deus na história, pois Ele
é o homem fiel revelado para os homens, é o homem serviçal com os homens. Na sua morte
expressa o amor fiel a Deus até o fim45.
Na compreensão de nosso autor, o julgamento político-religioso que Jesus sofre,
revela que
As divindades e suas mediações estão em luta, e por isso seus mediadores também
estão em luta. O processo contra Jesus é um processo contra o mediador, mas é
realizado para defender uma mediação e isso é feito em nome de um deus. Em
outras palavras, o processo contra Jesus é também um processo contra seu Deus. A
partir de agora se pode ver a tragédia que vai acontecer. Jesus será condenado à
morte em nome de um deus, e Jesus e seu Deus parecem perder no processo46.

Assim sendo, o teólogo salvadorenho afirma que
[...] a causa da condenação de Jesus é absolutamente coerente com a rejeição de
Jesus durante sua vida. O anti-reino (neste caso uma sociedade configurada em volta
do templo) rechaça ativamente o Reino e seus mediadores rejeitam ativamente o
mediador. O que o julgamento religioso esclarece – embora a nível redacional – é
que também os deuses estão em luta. ‘O conflito atingiu Jesus pelo modo como
falava e tornava Deus presente no mundo’. O sumo sacerdote apela a Deus:
“Conjuro-te pelo Deus vivo” (Mt 26,63). E “em nome do Deus vivo” – trágica e
ironicamente – o envia à morte. Jesus é condenado em nome de um deus47.

Não há dúvidas que a acusação e julgamento contra Jesus sejam por motivos
religiosos, mas também, são políticos.
Prova disso é a sua morte de cruz. Somente um malfeitor político deveria morrer
crucificado. A causa da acusação também é política, pois afirmam que se fez passar por “rei
dos judeus” (Mc 15,2; Mt 27,11; Lc 23,3). Outro indício é a proposta de Pilatos de soltar
45

SOBRINO, 1994b, p. 298.
Ibid., p. 300.
47
Ibid., p. 302.
46

95

Jesus e não o subversivo Barrabás (Mc 15,9-15; Mt 27,15-26; Lc 23,13-25). Mas o povo
induzido pelas autoridades religiosas pede a liberdade de Barrabás e Jesus acaba sendo
condenado como subversivo.
É nesse contexto que se insere o julgamento político de Jesus. São supostos atos
político-subversivos objetivamente representados em relação a Roma: “Encontramos este
homem subvertendo nossa nação, impedindo que se paguem os impostos a César e
pretendendo ser Cristo Rei” (Lc 23,2); “Pilatos procurava libertá-lo. Mas os judeus gritavam:
‘Se o soltas, não és amigo de César! Todo aquele que se faz rei, opõe-se a César’” (Jo l9,l2)48.
Do ponto de vista político, a perseguição se tratava de uma verdadeira armadilha
política contra Jesus com a finalidade de “surpreendê-lo em alguma palavra sua, a fim de
entregá-lo à autoridade do governador” (Lc 20,20), lhe perguntando sobre a legitimidade de
pagar o imposto a César. Mas Jesus sabiamente responde: “Entregai, pois, o que é de César a
César, e o que é de Deus a Deus” (Lc 20,20). Na verdade, Jesus não está preocupado com o
nacionalismo judeu contrário ao poder romano. O que Ele queria era o fim da dominação e
opressão.
Quanto à acusação de que se autoproclamava rei, Jesus responde que seu Reino não é
deste mundo. Sua realeza é autêntica, vinda da parte de Deus, não obstante, do ponto de vista
humano, ser impotente e fraca e contrária àquela esperada pelas autoridades judaicas. Ele é
realmente rei, mas é preciso compreender em que consiste seu Reino. Por isso afirma: “Meu
reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido
para que não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui” (Jo 18,36). Desta forma
Jesus exclui a hipótese de que seja um reino político, deste mundo, e que sua missão seja
política. Sua missão neste mundo era “dar testemunho da verdade” (Jo 18,37). Assim,
evidencia-se a existência de um Reino e um anti-reino. De um mundo da verdade e outro da
mentira. E, estes não devem ser classificados, como um sendo espiritual, versus outro
material49.
Todavia, o povo escolhe a libertação de Barrabás, um preso político, e a morte de
Jesus na cruz. Tudo isso em nome da Lei religiosa: “Nós temos uma Lei e, conforme essa Lei,
ele deve morrer, porque se fez Filho de Deus” (Jo 19,7). Pilatos entrega Jesus à morte por
medo dos judeus (Jo 19,12). Isso demonstra que a morte de Jesus é injusta. Ela acontece em
nome de Deus, mas é uma execução política. É a luta de dois “mediadores”, Jesus e Pilatos; o
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Reino de Deus e o Império Romano. Dessa confrontação se depreendem as mediações das
divindades que estão por trás delas: ou o Deus de Jesus ou César50.
Segundo Sobrino, a decisão da condenação está no fato que
[...] é preciso escolher entre o Deus de Jesus e o deus de Pilatos, entre Deus e César.
A razão última pela qual Pilatos pode enviar Jesus para a morte, mesmo
reconhecendo sua inocência pessoal, é a invocação de um deus (como fez antes o
sumo sacerdote), e assim ‘pode-se dizer que Jesus foi crucificado pelos romanos não
só por razões de tática e de política diária de tranquilidade e ordem em Jerusalém,
mas também, definitivamente, em nome dos deuses estatais de Roma que garantiam
a pax romana’. E se for perguntado como um homem religioso como Jesus pode ser
tão perigoso para um império, como pode ter tanta influência política, a razão está
em que a partir do religioso se mexe e se abala os alicerces da sociedade de maneira
radical51.

Assim, fica muito claro por que matam Jesus. Foi por sua coerência de vida e
fidelidade ao projeto do Pai. Não há nada de misterioso em sua morte. Ele tornou-se um
estorvo para os grupos religiosos radicais fechados ao projeto do Reino de Deus. É o estorvo
para o mundo do anti-reino que age contra o Reino. Sobrino nos ajuda a compreender que
Nesse mundo, e não em outro, Jesus se encarnou, contra esse mundo agiu
necessariamente – em nome do Reino – e esse mundo reagiu contra Jesus também
necessariamente. [...] O que ocorre é que a totalidade (o Reino de Deus) se expressa
no cotidiano, nas coisas concretas da vida de Jesus, mas estas, por sua vez, são
expressão da totalidade, do reino de Deus52.

No julgamento de Jesus os sumos-sacerdotes invocam a Deus para acusá-lo de
blasfêmia. É uma invocação de um deus contrário ao que Jesus anunciava. Enfim, a causa da
morte de Jesus é muito clara: é a luta da fé no deus do anti-reino contra o a fé no Deus do
Reino anunciado por Jesus. É essa mesma luta que continua presente no mundo e fazendo
vítimas.
3.2.3 O sentido da cruz de Jesus para os crucificados deste mundo
A América Latina é um continente marcado pela injustiça e opressão. Como no tempo
de Jesus, os grupos opressores são movidos por sua fé em Deus. Porém, são ídolos que geram
sofrimento e morte para os pobres. Continua a luta do anti-reino contra o Reino de Deus
anunciado por Jesus.
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Nosso autor ressalta que a Igreja latino-americana assume um papel muito importante,
na luta pelos oprimidos, por meio das Conferências do Episcopado continental. Ela abordou o
problema da opressão e buscou dar-lhe uma solução. Como fruto disso, nasce a teologia da
libertação com o propósito de libertar os pobres da violência e opressão frente a uma injustiça
estrutural e uma violência institucionalizada53. Esse pensar teológico representa a luta dos
oprimidos por libertação na perspectiva da vida e práxis de Jesus e sua entrega na cruz54.
Sobrinho enfatiza que essa práxis exige o
[...] desmascaramento e a luta decidida contra a pior e a mais originante das
violências por ser a mais inumana e princípio histórico originante de toda
desumanização: a injustiça estrutural como violência institucionalizada. [...] Este é
um caso atual da denúncia clara de Jesus contra a hipocrisia que vimos antes:
escribas e fariseus são diretamente injustos e geram opressão55.

A vida de Jesus é essa luta pelo desmascaramento da injustiça estrutural, ou violência
institucionalizada gerada pelas autoridades religiosas, apoiadas no poder político. Seu projeto
foi anunciar a utopia da paz do Reino de Deus56 e denunciar a violência geradora de morte e
opressão.
Nesta perspectiva, o teólogo salvadorenho nos leva a compreender que os “cristãos em
seu ser e em seu agir, sendo os primeiros e mais ousados em combater toda forma de injustiça,
não deveriam fazer uso da violência”57. Por isso, são chamados a buscar um sentido para a
cruz de Jesus e as cruzes da história sob a ótica utópica da paz do Reino. Todavia, há o risco
de se suavizar o escândalo da cruz de Jesus e das cruzes históricas. Mas, na cruz de Jesus
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aconteceu algo sumamente positivo, pois ela traz libertação e salvação. E as cruzes históricas,
a partir da cruz de Jesus, também são58.
A comunidade cristã desde os primeiros séculos tentou responder a pergunta por que
Jesus morreu. Segundo Sobrino, a cruz foi considerada como o destino de um profeta (lTs
2,14-15; Rm 11,3); menções encontradas também nos evangelhos (Mt 23,34-37; Mc 12,2s; Lc
11,49-51). A tradição profética de Israel ilumina as comunidades cristãs frente às
perseguições e ajuda a comunidade compreender o destino dos profetas e por que mataram
Jesus. Todavia, não esclarecem o sentido dessa morte. Trata-se mais de constatação do que de
explicação. Apenas afirma-se que já estava predita nas Escrituras (Lc 24,25-26). Busca-se
compreender as razões históricas para a cruz, tanto de Jesus como de tantos outros, mas não
se esclarece o porquê da cruz. Esta permanece um mistério escondido em Deus59. Daí torna-se
importante que se passe da pergunta do porquê da morte de Jesus e de tantos outros na história
ao para quê Jesus morreu e tantos outros continuam a morrer.
Segundo nosso autor,
A resposta formal é, imediatamente, que a cruz de Jesus é algo sumamente bom
por seus efeitos nos seres humanos. Dito na linguagem de todo o NT, pela cruz de
Jesus Deus nos salvou do pecado. Na formulação do querigma primitivo, Jesus foi
crucificado “para conceder a Israel a conversão dos pecados” (At 5,31). Jesus
crucificado é salvação de Israel (Jo 11,50), e a partir daí é salvação dos “povos”
(11,51-52), de “todos” (2Cor 5,14-15; 1Tm 2,6), do “mundo” (Jo 6,51). Da
primeira pergunta sobre o porquê da cruz se passou, portanto, para o para-quê da
cruz. Sobre esse “para-quê” salfívico é que o NT vai refletir, como também a
teologia posterior60.

Outra interpretação da salvação que a cruz traz é a releitura do servo de Javé de Isaías
(Is 42,1-9; 49,1-6; 50,4-11; 52,13–53,12). Faz-se uso desses textos para explicar a missão de
Jesus. Mateus retoma Is 42,1-9 (Mt 12,18-21; 11,10) para falar da escolha e missão de Jesus,
reconhecido como Filho amado (Mt 3,17). O último cântico mostra o servo enquanto sofredor
para interpretar à forma como Jesus morreu: como “cordeiro conduzido ao matadouro” (Is
53,7-8) citado em At 8,32; “contado entre os criminosos” (Is 53,12) retomado em Lc 22,37,
para que se cumprisse a Escritura. Estas referências constatam como Jesus morreu, mas não
explicam o sentido de sua morte. Esse sentido é encontrado na fidelidade de Jesus ao projeto
do Reino do Pai. Por isso, a cruz se torna salvação61.
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A fidelidade de Jesus até a cruz é salvação por revelar o homo verus, homem
verdadeiro e cabal. Não só revela o vere homo, um ser humano no qual se cumpre a
verdadeira natureza humana. O homo verus é o Jesus histórico apresentado no NT como
aquele que “passou fazendo o bem”, o “fiel e misericordioso”, o que veio “não para ser
servido, mas para servir”. Aqui, no home verus, podemos dizer que, na morte de Jesus na
cruz, se manifesta o verdadeiro amor de Deus que se entrega no amor ao ser humano62.
A iniciativa da revelação do amor no Filho é de Deus que o envia ao mundo (Jo 3,16).
Esse amor se manifestou para conosco por Ele o ter enviado (1Jo 4,9). E é na entrega de Jesus
na cruz que se expressou o amor de Deus. Esta linguagem do “amor” abrange e envolve todo
o ser humano na sua relação com o divino presente no mundo. Na cruz, expressa-se a
iniciativa e a credibilidade do amor de Deus: Ele foi quem nos amou primeiro ao ter enviado
seu Filho (1Jo 4,10).
Nessa perspectiva, o teólogo salvadorenho entende que,
[...] na América Latina na presença dos mártires, quando as pessoas percebem que
houve amor, percebem-no como boa-notícia, como profundamente humanizante. ‘É
bom para as pessoas que Monsenhor Romero tenha passado sobre a terra’. E
percebem-no também como convite a prosseguir com ele – lembre-se a “fórmula
testamentária” da última ceia: Jesus nos deixa o testamento de sermos serviçais
como ele. De acordo com isto, a cruz de Jesus como culminação de toda a sua vida
pode ser compreendida salvificamente. Esta eficácia salvífica se mostra antes à
maneira da causa exemplar do que da causa eficiente. Mas isto não anula que não
seja eficaz: aí está Jesus, o fiel e misericordioso até o fim, convidando e animando
as pessoas a reproduzirem o homo verus, o humano verdadeiro63.

Mas, o teólogo também questiona se esse amor é capaz de salvar. Na sua
compreensão, qualquer resposta torna-se ambivalente, pois, a cruz não expressa diretamente o
poder do amor de Deus, mas o torna crível por sua proximidade, não obstante pareça ser
impotente. Somente a ressurreição de Jesus poderá romper com essa ambivalência, pois não
se trata de qualquer vida que é ocasião de esperança, mas sim, a de Jesus, que aceitou a cruz e
a morte por amor64.
Enfim, nesta perspectiva de reflexão, pode-se afirmar que Deus quer mostrar seu amor
na cruz de seu Filho e, por meio dela, salvar-nos de todas as condições de morte pela qual a
humanidade passa. Como desceu da cruz seu Filho, na ressurreição, continua a descer da cruz
os crucificados da história libertando-os do poder da morte. A seguir veremos como na
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ressurreição de Jesus os pobres fazem a experiência da Justiça de Deus frente à injustiça
humana que sofrem nesse mundo.
3.3 A ressurreição da vítima Jesus e a ressurreição das vítimas históricas
A ressurreição de Jesus, na cristologia proposta por Sobrino, é compreendida como
justiça de Deus para com uma vítima. Essa justiça feita com a vítima Jesus é que dá esperança
às vítimas deste mundo. Como Deus desce Jesus da cruz, desce também as vítimas atuais.
Jesus, compreendido à luz do Messias de Israel que vem para fazer justiça aos pobres, suscita,
em sua ressurreição, esperança para os pobres, esperança de que participem da boa-notícia do
Reino que é libertação em plenitude para eles.
3.3.1 Jesus e o Messias de Israel e seu sentido hermenêutico para os pobres
Com o título Messias compreende-se porque Jesus continua sendo necessário para os
pobres deste mundo. Ele concretiza a dimensão da salvação e exprime a esperança de
libertação para os pobres, mesmo que, como afirma Sobrino,
Não era fácil determinar com exatidão o que era para Israel esse salvador, mas o
central parece estar claro: o Messias será uma figura pública, enviada por Deus para
salvar seu povo enquanto povo [...]. Como a história desmente essa promessa, o
Messias se vai convertendo pouco a pouco em figura escatológica, isto é, em objeto
de esperança para o futuro65.

O messias esperado seria uma figura pública e política que responderia às esperanças
do povo e transformaria a situação de Israel. Mesmo que Jesus não tenha se compreendido
como Messias-rei como mostram os Evangelhos, Ele suscitou algum tipo de esperança para o
povo, principalmente para os pobres acerca do messianismo66. Gerou utopias que dão
esperança. O mundo subdesenvolvido necessita de lideres que deem esperança para o povo67.
Mas o Cristo (Messias) é o crucificado, o sem poder, não aquele todo poderoso que era
esperado. Aquele que lutaria por meio da força em favor de Israel. Todavia, este crucificado
continua sendo o Messias, o Cristo, figura histórico-escatológica que renova as esperanças
dos pobres do sofrido mundo subdesenvolvido atual. À luz desse Messias o povo vai
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renovando suas esperanças por dias melhores, em que serão libertos das amarras da
escravidão e da morte que lhes são impostas pelo sistema opressor deste mundo68.
Na concepção de Sobrino, aceitar o Senhorio de Cristo, o Crucificado que ressuscitara
dentre os mortos, é formular uma esperança que exija da parte de quem crê a necessária
configuração a Cristo, sobretudo, ao que se refere à justiça para com o povo oprimido. Pois, o
Ressuscitado é aquele que esteve junto ao povo sofrido, fazendo justiça para com as vítimas a
ponto de sofrer a cruz. Esse é o poderio do Messias ressuscitado dentre os mortos.
Proclamar Cristo como Senhor no atual contexto de sofrimento do mundo atual gera
confronto com os outros senhores que detêm o poder deste mundo. Cabe aos oprimidos,
comunidade de seguidores, corpo de Cristo, diante das muitas formas de opressão fazer ser
digno de fé o Senhorio de Cristo frente aos senhores deste mundo. Professar a fé nesse Cristo
na realidade de sofrimento do mundo subdesenvolvido atual torna-se até perigoso.
Invocar na fé a Cristo como Senhor significa, para os pobres, ter e manter uma
esperança de um futuro melhor, onde reine a justiça e a verdade, anunciadas por Jesus quando
estava junto dos seus. De acordo com Sobrino, “a confissão ‘Cristo é o Senhor’ é, portanto,
uma confissão também práxica: exprime o compromisso de fazê-lo Senhor”69.
Segundo o teólogo salvadorenho,
A fé dos cristãos latino-americanos e a cristologia da libertação devolveu o sentido
ao título de “Messias”. Com o título de “libertador” se pretende resgatar o central do
sentido mais originário do título: na história surgirá alguém que trará a salvação aos
pobres e aos oprimidos, aparecerá um rei justo que libertará das escravidões as
maiorias populares. Assim é visto Jesus, hoje, por muitos no Terceiro Mundo. Isto
não implica voltar pura e simplesmente ao Antigo Testamento, nem menos ainda
conceber o libertador como um rei nacionalista, teocrático, guerreiro... Significa
recolher e manter o essencial: ter diante dos olhos a opressão e a esperança dos
pobres, e dar-lhes uma resposta70.

Enfim, se o Messias esperado por Israel libertaria o povo de todos os sofrimentos em
que se encontrava, em Jesus os pobres desse mundo encontram o libertador para todas as
formas de sofrimento em que se encontram. No entanto, o Messias Jesus, diferentemente do
esperado por Israel, não se apoiou em nenhum meio para vencer pelo poder da força, mas sim,
o crucificado sem poder que pelo amor, é sinal de esperança para os pobres e oprimidos. Ele é
o libertador que dá esperança aos pobres71. Ele remete a uma esperança escatológica onde
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todas as formas de opressão serão vencidas. Por meio de sua ressurreição é esperança e vida
nova para as vítimas desse mundo.
3.3.2 A ressurreição de Jesus e seu sentido para as vítimas deste mundo
A ressurreição de Jesus dá-se como realidade histórico-salvífica, pois Ele ressuscitou
na totalidade de seu ser e sua ressurreição estende-se para toda a humanidade. O Ressuscitado
como vítima da opressão é esperança para as vítimas históricas que sofrem do mesmo mal que
Ele sofreu. Tornando-se esperança, a ressurreição pode ser vivida no presente no seguimento
de Cristo por ser algo único na história. O Ressuscitado faz-se presente no seguimento do
Crucificado, já que, no seguimento do Crucificado pode estar presente o que há de triunfo na
ressurreição, a plenitude escatológica72.
Na compreensão cristológica de Sobrino, a imagem do triunfo da ressurreição na
história do povo se dá na esperança, liberdade e alegria do seguimento de Jesus. São
realidades que não se separam enquanto realidades histórico-escatológicas. Os crucificados da
história são o lugar mais apropriado para compreender a ressurreição de Jesus, pois ela “é o
paradigma da libertação para além da miséria presente”73. Neles, dá-se a possibilidade de
interpretar a ressurreição em suas diversas dimensões.
No Evangelho, o Ressuscitado, ao aparecer para Maria Madalena e a outra Maria,
manda dizer aos discípulos que se dirijam à Galileia e lá o verão (Mt 28,1.9-10). A Galileia é
o lugar dos pobres e dos pequenos e, é aí que o Ressuscitado deve se manifestar. O lugar dos
pobres e pequenos é o lugar da cruz na história. A cruz é o lugar teológico que nos ajuda a
compreender a ressurreição e, outros lugares o serão, na medida em que analogamente
reproduzirem a realidade da cruz.
Em sua hermenêutica cristológica Sobrino compreende que El Salvador74 pode ser
entendido como a atual Galileia diante do sofrimento daquele povo:
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Para nós, a Galileia é El Salvador, que perfeitamente pode servir como exemplo de
muitos outros povos crucificados [...]. Nessa realidade concreta, e pela sua própria
natureza, surgem as perguntas importantes em torno da ressurreição: que
possibilidades há hoje de se compreender e refazer a experiência dos primeiros
cristãos, embora de forma análoga; que possibilidade existe de viver como
ressuscitados na história e o quê da dimensão de triunfo, tal como aparece na
ressurreição de Jesus, pode fazer-se realidade na história; que esperança – e com que
realismo – tem um povo crucificado de ser também um povo ressuscitado; que há de
verdade na fé que Deus é um Deus da vida, que faz justiça a uma vítima inocente
ressuscitando-a da morte e que no final Deus será tudo em todos...75.

Essas questões levantadas por Sobrino são de suma importância para pensar a
realidade das vítimas do mundo subdesenvolvido.
Na cristologia latino-americana, segundo Sobrino, a tradição de Jesus ressuscitado
facilitou a esperança no compromisso que põe a vida acima de qualquer outra coisa como
verdade, justiça e amor. Concretamente, a ressurreição afirma que Deus confirmou a verdade
da vida de Jesus, definitivamente o exaltou. A ressurreição exprime o poder de Deus sobre a
morte e a injustiça que produzem vítimas76.
Num contexto de injustiça e de morte, só podemos encontrar o sentido salvífico da
ressurreição na cruz. Sobrino afirma:
E quando se pergunta o que é, então, que se acrescenta com a ressurreição à cruz, a
resposta é que ‘é verdade’ que a cruz é salvação. Deste ponto de vista, a ressurreição
não é outra coisa senão ‘o significado da cruz’ e aceitar a ressurreição de Jesus é
acreditar que a cruz foi um acontecimento salvífico. A cruz revela a existência
humana como existência pecadora, mas ao mesmo tempo como acolhida por Deus77.

O mesmo que foi morto na cruz, em sua ressurreição, é o Libertador. Ele mantém nos
oprimidos a esperança de viver pela verdade e pela justiça. Os primeiros cristãos anunciavam
a ressurreição de Jesus como re-ação de Deus à ação dos seres humanos, como a justiça de
Deus em favor daqueles assassinados injustamente78. Nessa perspectiva, a esperança dos
crucificados da atualidade deve ser uma esperança no poder de Deus contra a injustiça que
produz vítimas. A ressurreição é esperança primeiramente para os crucificados da história.
Segundo nosso autor, “não se trata só de uma esperança além da morte, mas de uma esperança
contra a morte das vítimas”79.
A ressurreição de Jesus é um acontecimento que gera fé, pois fora dela, não é possível
compreender a ação vitoriosa de Deus sobre a morte. Ela tem de gerar esperança e práxis. Do
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contrário, ela não exprimiria o triunfo e o amor de Deus na ressurreição de seu Filho para com
os seres humanos. Entendendo a ressurreição como um caminho que nos abre uma
possibilidade e acesso ao futuro, ela é o fundamento e a promessa da vida eterna em meio a
esta história de morte que sofrem os pobres deste mundo. A ação de Deus na história é sempre
libertadora das vítimas. Na compreensão de Sobrino,
Comparando-a com as ações reveladoras de Deus no Antigo Testamento, a
ressurreição de Jesus aparece antes de mais nada como ação libertadora: não é
qualquer um que é ressuscitado, mas uma vítima, e a razão para ressuscitar essa
vítima é a de lhe fazer justiça, livrá-la da opressão da morte violenta e injusta80.

Deus se põe sempre do lado da vítima, não do opressor.
A manifestação da ressurreição de Cristo se dá a partir de baixo, da realidade das
vítimas. Ele próprio percorreu este caminho e é Ele quem o faz pela primeira vez e até o fim:
é o autor da salvação. Na vida e na realidade dos pobres manifesta-se o rosto de Deus que
sofre com os marginalizados. Para Sobrino, os pobres fazem Deus presente na história81. Não
há como pensar a história da salvação sem antes pensar a salvação na história. Pensar a
transcendência é pensar a história e esta deve ser pensada como esperança para os pobres à
luz da ressurreição de Jesus.
3.3.3 A ressurreição de Jesus como esperança para os pobres deste mundo
No mundo subdesenvolvido dos pobres é fundamental compreender a ressurreição de
Jesus em sua relação com as vítimas da opressão, assim como, desde os primeiros tempos da
fé cristã fora compreendida. A ressurreição é esperança para elas já nesse mundo, onde são
oprimidas, mas também, as remete ao futuro no Reino de Deus anunciado por Jesus. Ela
configura a história no presente, mas a transcende.
A presença de Jesus, o Ressuscitado, na história se dá por meio de seu seguimento.
Segundo Sobrino,
[...] no seguimento de Jesus pode acontecer um como reflexo histórico da sua
ressurreição com dois elementos essenciais: 1) aquilo que na ressurreição há de
plenitude, mesmo no meio das limitações da história, e 2) aquilo que na ressurreição
há de vitória contra o escravizador da história. [...] No que se refere à plenitude
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escatológica, podemos dizer, com certa audácia, que o reflexo na história do triunfo
do Ressuscitado é a esperança, a liberdade e a alegria no seguimento de Jesus82.

Desde os primitivos tempos, a ressurreição é compreendida junto com a cruz de Jesus
(l Cor 15,3-4). Pedro em seu discurso aos israelitas os acusa da morte de Jesus, mas afirma
que Deus o ressuscitou dos mortos (At 2,22-24). A comunidade reunida identifica o
Ressuscitado com o Crucificado (Jo 20,24-28). E é convidada a ir para a Galileia onde o
encontrarão (Mc 16,7). A Galileia é o lugar dos pobres e desprezados. Ali o Ressuscitado se
manifestará aos oprimidos. Ela se torna o lugar teológico da experiência da ressurreição.
Nessa perspectiva, a comunidade cristã experimenta a ação escatológica de Deus que
ao salvar Jesus faz justiça a uma vítima e, deste modo, inaugura o fim e a plenitude dos
tempos. Assim, o carrasco não triunfa sobre a vítima e os ídolos não triunfam sobre o Deus da
vida que deve refazer não só uma esperança qualquer, mas a esperança contra a injustiça que
produz vítimas. A novidade não é que alguém tenha sido ressuscitado, mas que seja
precisamente o Crucificado83.
Nosso autor compreende que “como o Novo Testamento não fala só de morte, mas de
cruz de Jesus, os crucificados da história serão o lugar mais apropriado para compreender a
ressurreição de Jesus”84. A cruz é lugar teológico a partir do qual se compreende a
ressurreição. Nela se expressa a possibilidade de viver já na história como ressuscitados pela
esperança que o povo crucificado pode ter de ser um povo ressuscitado. São os crucificados
da história que oferecem uma visão privilegiada para captar a ressurreição85.
Na cristologia sobriniana,
[...] a ressurreição de Jesus é esperança em primeiro lugar para os crucificados da
história. Deus ressuscitou um crucificado e a partir de então há esperança para os
crucificados. Estes podem ver em Jesus ressuscitado o primogênito dentre os
mortos, porque em verdade – e não só intencionalmente – o reconhecem como o
irmão maior. Por isso poderão ter a coragem da esperança em sua própria
ressurreição, e poderão ter ânimo de viver já na história, coisa que supõe um
“milagre” análogo ao que aconteceu na ressurreição de Jesus. Existe, portanto, uma
correlação entre ressurreição e crucificados, análoga à correlação entre reino de
Deus e pobres86.

E, para Sobrino, “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
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afirme que a última palavra quem a dirá será a vida, a justiça, a verdade, o amor...”87. E assim
como “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”88. Dessa forma as vítimas da história encontram esperança na ressurreição de Jesus,
pois ela é a ação de justiça de Deus para as vítimas, é boa-notícia para elas89.
Portanto, na visão sobriniana “a ressurreição não é outra coisa senão ‘o significado da
cruz’ e, aceitar a ressurreição de Jesus é acreditar que a cruz foi um acontecimento salvífico.
A cruz revela a existência humana como existência pecadora, mas ao mesmo tempo como
acolhida por Deus”90. “Em suma, na ressurreição de Jesus acontece a manifestação vitoriosa
de Deus e, se é Deus que sai vitorioso, isso se deve fazer notar por necessidade também de
maneira histórica”91, pois é a ressurreição de um crucificado na realidade em que se vive. É
uma esperança transcendental que luta contra a cruz. Sem ela não se pode compreender a
ressurreição, nem o poder de Deus de num mundo injusto fazer justiça às vítimas.
Nessa luta de Deus contra a cruz daqueles que morrem pela injustiça, assassinados,
torturados por causa da justiça, dá-se a luta da ressurreição em favor dos injustiçados do
mundo. Muitos outros morrem de forma lenta pela injustiça estrutural. Este é o lugar da
esperança, a Galileia, lugar a partir de onde a ressurreição se torna símbolo de esperança na
medida em que se participa, na vida e morte das vítimas deste mundo. Ou seja, para nosso
autor,
[...] a coragem cristã de esperar a própria ressurreição vive da coragem de esperar a
superação do escândalo histórico da injustiça. Em linguagem teologal, pergunta-se
se Deus pode fazer justiça às vítimas produzidas pelos seres humanos. [...] Não se
trata só de uma esperança além da morte, mas de uma esperança contra a morte das
vítimas92.

A ressurreição de Jesus é uma ação libertadora de Deus para com uma vítima. É a ação
de lhe fazer justiça, livrando-a da opressão da morte violenta e injusta. Essa ação Deus, por
sua natureza, aponta para o futuro, para a ressurreição vivificadora de Deus que é re-ação
contra a ação assassina dos ídolos desse mundo por meio de seus mediadores. Ela aponta para
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o futuro escatológico, para a ação definitiva de Deus na qual a história não pode ir além
dela93.
Como Deus viu a aflição do povo no Egito, escutou seu clamor e desceu para libertá-lo
da opressão dos egípcios (Ex 3,7-8), Ele reage ao sofrimento que alguns seres humanos
infligem a outros: ao sofrimento das vítimas. Essa re-ação é a ação misericórdia de Deus que
não é apenas mero sentimento para com a vítima, mas prática libertadora. Quando a ação
misericordiosa é para com todo um povo oprimido, torna-se justiça para com ele94.
Para o teólogo salvadorenho,
[...] a re-ação de Deus em favor das vítimas – e contra seus verdugos – permanece
como uma constante em todo o Antigo Testamento (profetas, literatura sapiencial,
apocalíptica) e também na vida de Jesus (inversão que é operada no Magnificat, nas
bem-aventuranças e mal-aventuranças, e inclusive na plenificação final que
acontecerá contra principados e dominações, “quando Cristo vencer os poderes e a
morte” (1Cor 15,24s). A ação libertadora no êxodo não é, pois, somente ocasião,
mas mediação permanente da revelação de Deus95.

É Deus quem age misericordiosamente para com as vítimas da história em sua ação
ressuscitadora.
A ressurreição de Jesus torna-se a ação fundante de Deus, no Novo Testamento, da
práxis libertadora que faz justiça a uma vítima. Essa ação toma corpo na história de modo que
cruz e ressurreição tornam-se símbolos universais do destino humano. A cruz é expressão de
escravidão e morte, e a ressurreição de imortalidade como garantia de esperança além da
morte. A ressurreição de Jesus não é apenas símbolo da onipotência de Deus para com a vida
e o destino de Jesus, mas é a defesa que Deus faz da vida do justo e das vítimas. É o triunfo da
justiça de Deus sobre a injustiça que se torna boa-notícia para as vítimas. Assim, o verdugo
não triunfa sobre as vítimas, pois Deus é o libertador das vítimas96.
Para as vítimas deste mundo, o Deus ressuscitador-libertador, revela-se no seguimento
de Jesus, na fé e na esperança de ressurreição em meio à presença das cruzes da história. É um
caminhar práxico, um agir com justiça na construção do Reino de Deus, onde Deus seja tudo
em todos. Sob este olhar, a ressurreição de Jesus pode ser descrita como uma ação histórica,
enquanto acontecida na história, na qual Deus é o ressuscitador das vítimas, em quem confiam
plenamente, pois a ressurreição é boa-notícia d’Ele para elas97.
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3.4 A ressurreição de Jesus e a esperança do Reino para os pobres
O Reino de Deus se torna real pela entrega de Jesus na cruz e sua ressurreição dentre
os mortos. É a doação de sua própria vida pela causa dos mais necessitados e o resgate da real
situação de morte em que se encontram. Como Deus deu vida a Jesus crucificado, dará vida
aos crucificados desse mundo. A partilha é o sinal da realização do Reino de Deus que se
aproxima do ser humano e seu significado central na vida de Jesus que partilha a própria vida.
3.4.1 O Reino de Deus como sinal de esperança no Ressuscitado
O grande sinal do Reino apresentado por Jesus foi a partilha. Jesus ressuscitado se
manifesta entre os discípulos na refeição. Ela exprime algo essencial de Jesus, pois como
aquele que fora Crucificado, o Ressuscitado é o da mesa partilhada. Dessa mesa partilhada
participam os pobres e seguidores de Jesus, seus preferidos. De acordo com o pensamento de
Sobrino, “a Páscoa está em relação com a vida de Jesus e quem a experimenta como
ressuscitado são aqueles e aquelas que o seguiram em vida”98.
A pessoa, a práxis e o destino de Jesus estão implicitamente voltados para a
experiência do amor que é mais forte que a morte. Isso traduz a realidade antropológica da
Páscoa, pois a cruz desemboca na ressurreição. Dar a vida para outros viverem. O Crucificado
é o Ressuscitado! Nessa ótica, de acordo com Sobrino,
Não podemos esperar que na história aconteçam aparições do Ressuscitado como
aquelas narradas nos Evangelhos, mas podemos com certeza refazer – ou, dito com
mais exatidão, deixar-nos dar a capacidade de refazer – experiências de ultimidade
como as descritas; apesar de tudo, há luz e esperança no povo crucificado, reagir
com misericórdia e amor é a última coisa que o ser humano pode fazer, dar a própria
vida para dar vida a outros é viver [...]99.

A liberdade e a alegria do seguimento de Cristo são a expressão de que, ainda
peregrinos neste mundo, podermos viver e ser homens e mulheres novos, fazendo com que o
seguimento de Jesus não seja uma obrigação mas, o sinal da ressurreição já presente neste
mundo como graça para a humanidade, especialmente para os empobrecidos, vítimas de um
sistema social injusto. Em conformidade com nosso autor,
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A ressurreição de Jesus é, em último termo, uma resposta cristã e uma eterna
pergunta humana: a pergunta pela justiça às vítimas, a pergunta pelo sentido e pelo
absurdo. Para captá-la é necessário ter consciência de missão, pois a ressurreição
‘funda história [...] abre um futuro escatológico’. Mas a ressurreição não só pode ser
‘compreendida’ – a partir desses pressupostos – mas também pode ser, de alguma
forma, ‘vivida’ no seguimento fiel do crucificado100.

Assim, a boa-notícia do Reino vai acontecendo na história.
A ressurreição de Jesus não é especificamente aquilo que Deus faz com um cadáver,
mas sim, com uma vítima. Ela mostra o triunfo de Deus sobre a injustiça, tornando-se boanotícia para as vítimas. É o Reino acontecendo. Deus está a favor das vítimas. Com a
ressurreição de Jesus aproxima-se do ser humano o Reino do Pai que é perdão, bondade e
plenitude para a humanidade.
Segundo nosso autor,
Pode-se assim dizer que a ressurreição de Jesus não é só revelação do poder de Deus
sobre o nada, mas triunfo da justiça sobre a injustiça; que oferece diretamente não
uma esperança universal de sobrevivência mas uma esperança parcial –
universalizável depois – para as vítimas deste mundo, os crucificados da história;
que pode desencadear uma esperança radical já na história, pois, se Deus se mostrou
com poder para libertar da morte, maior poder terá para libertar da opressão; que não
é só um símbolo de esperança individual mas também de esperança coletiva, pois a
ressurreição de Jesus é apresentada em si mesma como a ressurreição de um
“primogênito”, a que necessariamente deve seguir a ressurreição de muitos outros;
que expressa a importância do corpóreo-material, pois, diferente de outros símbolos
de sobrevivência, como os do pensamento grego e oriental, é todo o ser humano que
ressuscita; que já pode de alguma forma ser vivida na história, historizada portanto,
ao deixar de sentir sua força específica numa determinada maneira de viver o
seguimento de Jesus em alegria e liberdade – duas realidades que refletem na
história limitada o plenificante da ressurreição. A ressurreição pode expressar
melhor até do que o Reino de Deus coisas centrais da fé, como a escatologia final e a
absoluta gratuidade de Deus101.

Dessa forma, Jesus cria a proximidade salvífica de Deus com os seres humanos
abaixando-se para salvar as vítimas deste mundo. Abaixar-se significa entrar em comunhão
com a realidade dos pobres. O mundo dos pobres abre os olhos para a realidade, vence a
mentira e supera a ignorância. Assim sendo, pode-se captar a revelação de Deus no mistério
salvífico de Cristo. Este mistério se dá na fé, mas não permanece simplesmente na fé, ele é
também experiência de realidade, misericórdia, honestidade. É a boa-notícia de Jesus para os
pobres. Jesus é a boa-notícia do homem verdadeiro102.
A salvação que se dá mediante a ressurreição de Jesus é a proximidade do Reino de
Deus para os pobres, pois o Deus que ressuscita Jesus é um Deus concreto. Ele quis amar os
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seres humanos de forma humana pela paixão de seu Filho. Todavia, diante de Jesus é
necessário ter fé, uma fé que corresponda ao divino que há nEle.
A ressurreição em sua essência não significa simplesmente voltar à existência ou
expectativa de vida além da morte. Historicamente a ressurreição significa fazer justiça a uma
vítima e esperança de que os opressores não triunfarão sobre ela. Nesse sentido, cruz e
ressurreição revelam o amor de Deus e seu Reino para os pobres. Para Sobrino a salvação
consiste em duas realidades:
[...] a primeira, em compreender o humano como referência essencial ao divino; e a
segunda, em compreender a relação entre ambas as realidades segundo um modelo
teórico sacramental, de modo que Jesus é sacramento de Deus, e o humano é
sacramento do divino103.

Por meio do seu jeito de ser e de agir, Jesus inicia e anuncia o Reino de Deus como
boa-notícia para os pobres. Jesus é boa-notícia por sua ressurreição trazer esperança às
vítimas e por meio delas ser sinal de esperança a toda humanidade. Ao longo da história, a
cruz e a ressurreição são realidades que não se separam, pois simultaneamente uma se remete
à outra como única revelação de Deus.
Enfim, no pensamento de Sobrino, a fé a partir das vítimas históricas inclui como algo
essencial a luta dos pobres por justiça. Nas vítimas há sempre o apelo de descê-las da cruz. A
partir delas e à luz de sua realidade, lugar a partir do qual podemos pensar a ressurreição,
devemos lutar por justiça para que, nos crucificados, Deus possa ser Deus; descendo as
vítimas da cruz.
3.4.2 O Reino de Deus como práxis para libertar os crucificados
Na compreensão cristológica de Sobrino, na comunhão com o Crucificado, que é o
Ressuscitado, as vítimas encontram esperança e podem ser descidas da cruz. Por participar da
cruz de Jesus é que se dá a esperança de, na perspectiva da ressurreição, poder descê-las da
cruz. Assim, a ressurreição torna-se boa-notícia para os crucificados da história.
Por sua natureza, a ressurreição transcende a esperança deste mundo. Mas a práxis da
esperança na ressurreição surge do amor vivido em favor das vítimas descendo-as da cruz.
Para nosso autor,
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O Reino de Deus é captado em um conceito de esperança, mas é também um
conceito práxico, de modo que o Reino não pode ser apreendido só como o esperado
– enquanto prometido – mas tem que ser também captado como o que se deve
construir (o verum quia faciendum), algo a cujo serviço se deve estar, de modo que
sem disponibilidade para construí-lo não se pode compreendê-lo – e isto ocorre mais
claramente ainda na práxis de lutar contra o anti-reino. Ora, a mesma coisa, embora
de modo algo diferente e análogo, deve-se dizer do conceito da ressurreição. Por
outro lado, a raiz última de toda esperança – pensamos – é sempre o amor104.

Esse amor que gera esperança dá-se a partir do testemunho dos seguidores do
Ressuscitado. Nos relatos do Novo Testamento, onde os discípulos testemunham as aparições
do Ressuscitado, percebemos que este lhes confia uma missão. A comunidade dos discípulos
é chamada a dar testemunho da experiência feita do Ressuscitado (Lc 24,48; At 1,8). Ele os
envia para anunciar, batizar, ensinar, perdoar e sentir sua presença nesse mundo (Mt 28,19-20;
Jo 20,23; 21,15.17).
A partir das experiências das aparições do Ressuscitado a comunidade torna-se
testemunha. Assim, em At 1,21-22 sentem a necessidade de escolher um para ocupar o lugar
do traidor, sinal do anti-reino. Paulo dá testemunho de como o Ressuscitado se manifestou aos
discípulos e a ele próprio (1Cor 15,5.8) e como o chamou a testemunhar sua presença por
meio do anúncio (Gl 1,11-24).
Essas experiências feitas pelos discípulos e as primeiras comunidades nos ajudam a
compreender que o testemunho se dá por meio de um apostolado, uma práxis que ajude a
comunidade compreender a ressurreição, como acontecimento escatológico, que por sua
essência desencadeia em uma práxis. Sem uma práxis histórica a ressurreição de Jesus teria
sido esquecida. Os relatos da ressurreição não são textos que narram um passado, mas um
testemunho da presença do Ressuscitado no mundo, a descer da cruz os crucificados.
A cristologia sobriniana nos ajuda a compreender que Jesus ressuscitado gera
esperança de sermos ressuscitados. Mas, supõe também que nós, de alguma forma, nos
tornemos “ressuscitadores” numa práxis de fé e compromisso com os crucificados. Para nosso
autor,
[...] esta práxis é dual. Por um lado, consiste na pregação do fato da ressurreição de
Jesus e, em segundo lugar, no serviço ao conteúdo daquilo que se prega, o serviço a
que hoje se faça realidade o expresso na esperança da ressurreição. Dito com outras
palavras, trata-se de anunciar a verdade de uma boa-notícia: fez-se justiça a uma
vítima e trata-se de fazer realidade essa verdade. Trata-se de analogia, é óbvio, pois
não podemos pretender efetuar uma práxis que reproduza o acontecimento
escatológico da ressurreição de Jesus, embora possamos decerto – como fazia Jesus
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no seu anúncio do Reino – pôr semeia (sinais) através de uma determinada dynamis
(força)105.

Sobrino considera essa práxis dual por levar em conta a dimensão formal e material da
ressurreição de Jesus. Segundo ele,
Formalmente, a ressurreição é uma ação de Deus historicamente “impossível”, e daí
a práxis adequada ser aquela que mostre algum grau de impossibilidade histórica.
Não é, portanto, uma práxis qualquer, fazer um bem qualquer, e sim aquele bem que
expresse aquilo que historicamente parece impossível. Isto poderia ser em nossos
dias a luta contra os ídolos deste mundo, a superação de uma consciência popular
secularmente resignada, o esquecerem-se as Igrejas de si mesmas e voltarem-se para
os oprimidos deste mundo [...]. O chegarem estas coisas a ser realidade oferece o
sabor de “impossibilidade” histórica e precisamente por isso ao se fazer realidade,
embora sempre parcialmente, pode-se ir afirmando que “o impossível se fez
possível”106.

E por outro lado,
Materialmente a missão expressa pelo conteúdo da esperança é que se faça justiça às
vítimas deste mundo, como se fez justiça ao crucificado Jesus, e daí a práxis exigida
é que se desça da cruz o povo crucificado. É esta uma práxis em favor das vítimas,
dos crucificados da história, práxis que procura fazer em ponto pequeno, sem
nenhuma hybris, claro, aquilo que o próprio Deus faz: descer da cruz a vítima Jesus.
Como esta práxis é em favor dos crucificados o é também, automaticamente, contra
seus verdugos e é, por isso, uma práxis conflitiva, consciente dos riscos e a eles
aberta, em favor das vítimas e com disponibilidade para que a própria pessoa se
torne uma vítima. Por último, por ser uma práxis a serviço da ressurreição dos
mortos, isto é, ressurreição de muitos, deve ser também uma práxis social, política,
que deseja transformar as estruturas, ressuscitá-las107.

Historicamente, isso se tornará possível na medida em que, por meio de uma práxis
concreta, à luz do gesto de Deus que ressuscita Jesus, se dê vida aos crucificados da história.
Não se trata de esperar que se repita a ação de Deus na história, de instaurar o Reino. Mas que
a práxis em defesa das vítimas seja sinal de ressurreição e esperança da vinda do Reino como
boa-notícia a elas. Ou nas palavras de Ignacio Ellacuría: “descer da cruz o povo
crucificado”108, para falar da concretude da práxis cristã.
Portanto, para captar a mensagem da ressurreição de Jesus e encarná-la na história
necessita-se de uma práxis que dê continuidade à missão de Jesus para que o Reino de Deus,
como boa-notícia, seja real e possa dar vida aos pobres descendo-os da cruz. É necessário
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continuar, por meio de uma práxis, a vida de Jesus em favor das vítimas desse mundo e contra
seus opressores. Assim, o seguimento de Jesus é esperança para as vítimas na luta contra seus
adversários.
Testemunhar a ressurreição e ser sinal de esperança é praticar a justiça, a paz, a
solidariedade, colocando-se ao lado dos mais fracos, dos oprimidos desse mundo. Isso pode
gerar ressurreições parciais do ponto de vista humano e histórico, mas remetem à esperança
na ressurreição definitiva. Assim como o ministério de Jesus com suas práticas libertadoras
são sinais e forças do Reino, não sua plenitude, mas apontam para ela e geram esperança, da
mesma forma as ressurreições na história, mesmo não sendo a ressurreição final, geram
esperança de que ela é possível e ajudam a compreendê-la109.
Somente a ressurreição de Jesus aponta para o futuro escatológico do Reino de Deus
que é promessa nesse mundo. Embora compreendida nesta perspectiva, a ressurreição é
conhecida em sua relação com a história. Segundo nosso autor,
Para apreender a ressurreição de Jesus como coisa real é preciso, pois, captar a
realidade como promessa, e isso pressupõe hermeneuticamente a abertura à graça,
deixar-se dar conteúdos e inclusive a capacidade de conhecê-los. Na linguagem de
Ellacuría, para inteligir a ressurreição de Jesus é preciso estar disposto a “levar aos
ombros a realidade”, “encarregar-se da realidade” e “carregar a realidade”, ao que
acrescentamos nós que é preciso “deixar-se carregar pela realidade”, e por isso
falamos da teologia como intellectus gratiae110.

Encarregar-se da realidade, carregar a realidade e deixar-se carregar por ela só é
possível na concretude do seguimento a Jesus de Nazaré. Assim é que se faz a experiência da
ressurreição e do Reino de Deus.
3.4.3 O Reino de Deus e a experiência do Ressuscitado no seguimento a Jesus de Nazaré
As refeições foram muito presentes na vida e missão de Jesus. Também em suas
aparições após a ressurreição elas se fizeram presentes. Nosso autor realça a importância do
[...] fato da última ceia, das refeições com seus amigos, com mulheres, com pobres e
desprezados é inegável. E o significado atende ao central de Jesus: a mesa
compartilhada é um sinal da proximidade do Reino de Deus. Jesus não se contenta
com ilustrar acerca do Reino através das figuras apocalípticas do banquete de
núpcias ou do banquete celeste (cf. Mt 8,11; Lc 14,16-24): não, ele os antecipava em
suas próprias refeições para mostrar precisamente aos pecadores (Mc 2,17) que Deus
entra em comunhão com eles. O mero fato, portanto, que a experiência do
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Ressuscitado ocorresse em uma “refeição” exprime continuidade com algo essencial
para Jesus. O Ressuscitado é “o da mesa compartilhada”111.

O teólogo salvadorenho também nos ajuda a compreender que nos relatos pós-pascais há
[...] uma relação dialética entre Ressuscitado e Crucificado, entre refeição pré-pascal
e refeição (eucarística) pós-pascal. A ressurreição aponta para o futuro, como vimos,
mas os discípulos “o reconheceram pelas marcas dos pregos e pelo jeito de tomar o
pão”. As aparições são descritas, assim, de tal maneira que o Ressuscitado é
retrotraído a Jesus. E isso aparece também no fato fundamental e decisivo dos que
são testemunhas da ressurreição: são aqueles que viveram com Jesus e foram
atraídos por ele, por sua mensagem e sua causa. Trata-se “do mesmo Jesus” e “dos
mesmos discípulos”112.

E nos relatos das
[...] aparições pascais aparece uma descontinuidade essencial: o Morto aparece vivo
e o Crucificado, exaltado. Mas também se frisa a continuidade. A ressurreição não
transformou Jesus de tal maneira que sua vida terrestre teria sido algo provisório,
mas a ressurreição, sobretudo, dá validade definitiva e perene a essa vida. Em vista
disso, Jesus será sempre o caminho para Cristo e, correlativamente, o seguimento de
Jesus então – e analogamente na atualidade – será condição necessária para ter uma
experiência direta – ou análoga – à das aparições113.

As experiências das aparições do Ressuscitado possibilitam também, já neste mundo, a
irrupção de algo que o transcende, que vislumbra uma nova realidade, a escatológica. É algo
real que vem ao encontro do ser humano no Crucificado que está vivo e se deixa tocar. Isto
nos leva a mergulhar numa outra dimensão da vida, aquela que se espera após esta vida. Essa
realidade se “des-vela” frente à injustiça que produz a morte, gerando esperança, compaixão,
justiça, amor, como aquilo que é último para a vida. É o amor e a vida que se tornam mais
fortes que a morte: pelo amor a cruz é vencida na ressurreição. O Ressuscitado é o
Crucificado que está vivo e se deixa tocar pelos seus114.
Do ponto de vista da fé cristã, o seguimento de Jesus conduz a essa experiência última
da vida que vai além da morte. Sobrino nos leva a questionar o “que acrescenta o próprio fato
da ressurreição de Jesus a esse seguimento, como influi o aspecto de ‘plenificação’, de
‘triunfo’, de ‘vitória’ em nossa própria esperança e em nossa práxis em favor dos
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crucificados”115. As experiências dos relatos do Novo Testamento nos ajudam a perceber
como os discípulos, frente às perseguições, se alegram por terem sido dignos de sofrer por
causa de Jesus (At 5,41). Eles que se encontraram com o Ressuscitado vivem uma vida nova,
com sentido e alegria. De certa forma vivem, já, a plenitude. O que há de triunfo na
ressurreição não ficou só em Jesus, mas tocou suas vidas. Também hoje se deve estar aberto a
fazer na história uma experiência da ressurreição como “plenitude”, “triunfo” e “vitória”.
Em um mundo de pobres e vítimas, muitos podem afirmar que dedicaram sua vida a
eles, no partido político, na organização popular, na congregação religiosa, na instituição
eclesial, no exercício do amor aos pobres. Dom Oscar Romero é um exemplo de quem amou
os pobres e nada acima deles, nem com a mesma radicalidade que a eles e sem que outros
amores o desviassem desse amor fundamental aos pobres. Esse amor torna o ser humano livre
como o próprio Jesus: ninguém lhe pode tirar a vida, mas Ele a dá livremente (Jo 10,18)116.
A liberdade e a alegria são duas das dimensões que expressam o triunfo da
ressurreição. Elas não permitem viver preso à história no que esta tem de opressora, mas
consistem na máxima expressão do amor para servir, sem que se ponham limites nem
obstáculos. Assim, se encontram motivos para celebrar a vida nova. Mesmo em meio a
sofrimentos a ressurreição causa alegria e esperança. Segundo Gustavo Gutiérrez,
Os que vivem essa penosa experiência sabem, também, que algo novo germina nesse
universo de imerecidas aflições: a consciência de um povo que se expressa em suas
organizações de pobres e em sua vivência de uma fé libertadora. Isso leva muitos a
dar a vida na luta contra a morte. Daí a nota de esperança que esse povo começa a
viver na alegria. Pois é a tristeza que se opõe à alegria e não o sofrimento – como se
dizia num encontro sobre espiritualidade popular realizado em Lima. Não uma
alegria fácil, mas real. Não se trata da resignação ou do gozo superficial da
inconsciência, mas da alegria que nasce da convicção de que os maus-tratos e o
sofrimento injusto serão vencidos. Trata-se de uma alegria pascal que corresponde a
um tempo de martírio117.

Na compreensão sobriniana, é fundamental que a vida possa ser celebrada para
compreender e viver a ressurreição de Jesus. Não se trata de diversão, mas de uma
honestidade com a realidade, segundo a qual, pode-se reconhecer, em coisas pequenas ou
grandes, o que de vida se possa celebrar. Essa liberdade e alegria, no seguimento de Jesus,
expressam, na história, a vida nova da ressurreição que gera alegria e esperança118.
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Na história, mesmo frente à injustiça e a morte, pode-se viver com esperança diante da
promessa de vida nova que a ressurreição nos oferece. O seguimento de Jesus nos impele a
levar esperança para as vítimas deste mundo a partir da experiência da cruz e ressurreição de
Jesus e poderá ajudar a descer as vítimas da cruz. Em meio a essa história de crucificação
celebrar, desde já, a plenitude da vida como promessa de ressurreição. De acordo com nosso
autor, “essa experiência se poderá formular de várias formas, mas não se pode descartar que
alguém a formule como ‘caminhar com Deus na história’, como diz Miquéias, ou como
‘encontro – na fé, na esperança e no amor — com o Deus que ressuscitou a Jesus’”119.
Teologicamente podemos tentar compreender o significado da ressurreição de Jesus e
seu sentido enquanto acontecimento escatológico. Todavia, na história, precisamos
compreender que a ressurreição de Jesus revela quem é Deus, quem é Jesus e que somos nós,
os seres humanos. Segundo Sobrino, “no Antigo Testamento Deus não se revela
epifanicamente a não ser através de uma ação histórica. Essa ação funda a revelação de Deus,
à qual se responde com uma fé determinada. E essa ação de Deus não é uma ação qualquer,
mas, uma ação libertadora das vítimas”120.
No Novo Testamento, Jesus é identificado como “o santo”, “o justo”, “o príncipe da
vida” (At 3,14). O Ressuscitado é aquele que “passou fazendo o bem e curando a todos os que
estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele” (At 10,38). O Ressuscitado é
“Jesus de Nazaré, que anunciou o Reino de Deus aos pobres, denunciou os poderosos, foi
perseguido e justiçado, e manteve em tudo isso uma radical fidelidade à vontade de Deus e
uma radical confiança nesse mesmo Deus, que chamava de Pai”121.
No Ressuscitado, revela-se a ação de Deus como re-ação contra o mal praticado pelos
seres humanos. Por isso, na perspectiva sobriniana, não só se deve falar de cruz e ressurreição.
É preciso denunciar, re-agir contra um sistema que cria sofrimentos, gera cruzes na história e
possibilitar uma nova realidade, de ressurreição, descendo da cruz as vítimas.
Segundo o autor salvadorenho,
[...] na história, cruz e ressurreição, palavra e silêncio, poder e impotência,
manifestação e ocultação, se mantêm e se remetem uma à outra, sem que nenhum
momento da única revelação de Deus tenha a capacidade de anular o outro. Por essa
razão intrínseca à própria realidade, e não só por fidelidade a uma argumentação
formal (só no fim dá sentido ao processo), Deus se auto-revela através de um
processo e a revelação acontecerá no fim, “quando Deus for tudo em tudo”. [...]
Deus se mostra como parcial para com as vítimas, e a partir daí como Deus
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universal; mostra-se como amor ativo-libertador e passivo-solidário; e se mostra
como o Deus do futuro, Deus a caminho122.

No seguimento a Cristo encarnado na vida e história de um povo, faz-se a experiência
da ressurreição. Essa só é possível na medida em que haja um comprometimento com a causa
de Jesus, a causa do Reino de Deus. Este só acontece quando as vítimas forem libertadas de
seus sofrimentos. Os crucificados desse mundo forem libertados da injustiça; as vítimas
descidas da cruz.
Enfim, a morte e a ressurreição de Jesus tem um sentido para os pobres deste mundo.
Na perseguição, sofrimento e morte, enfrentados por Jesus, os vitimados pela injustiça e
opressão do mundo hodierno encontram esperança para lutar por liberdade. Como Jesus
sofreu a paixão e cruz consciente dos motivos pelos quais a enfrentou, também os
crucificados da história a sofrem e enfrentam. Mas, como Deus, o Pai, faz justiça para com
uma vítima, seu Filho crucificado, também fará justiça para com as vítimas da história
descendo-as das cruzes pelas quais sofrem os mais diversos tipos de morte. Assim, a
ressurreição de Jesus é esperança para elas. Na ressurreição de Jesus se manifesta a esperança
do Reino de Deus, para os pobres, por Ele anunciado. Portanto, a práxis cristã, no seguimento
de Jesus, é um sinal de esperança do para os pobres e da presença do Reino de Deus neste
mundo para libertá-los da opressão à qual são sujeitados.
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SOBRINO, 2000, p. 147.
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CONCLUSÃO
Percorremos um caminho interpelados pela inquietação frente às situações de pobreza
e desigualdades sociais que assolam a vida das pessoas. Este caminho foi trilhado a partir do
tema da “opção preferencial pelos pobres” à luz da perspectiva cristológica do teólogo
espanhol encarnado em El Salvador Jon Sobrino.
O intento foi destacar como, a partir da revelação bíblica, Deus age em favor dos
pobres do seu povo tendo para com eles um olhar de predileção. Verificamos nos textos
bíblicos os fundamentos dessa predileção de Deus pelos pobres e que ela se atualiza na
história da fé cristã. Nessa incursão recorremos às Sagradas Escrituras com a ajuda do teólogo
italiano Reinaldo Fabris. Identificamos as raízes bíblicas do tema: a experiência da libertação
dos israelitas, o êxodo e a aliança, às pregações proféticas e aos escritos dos sábios de Israel
no Antigo Testamento. Mas, seu ponto alto está na missão histórica de Jesus e sua
proclamação de que os pobres são bem-aventurados, porque deles é o Reino de Deus (Lc 6,20).
Para se compreender quem são os pobres em termos bíblicos, tornam-se relevantes os
aspectos antropológico, religioso e social. Na literatura do Antigo Testamento, o ponto de
partida para compreender a predileção de Deus por seu povo oprimido é o evento do êxodo.
Nele se demonstra que Deus age em favor do seu povo libertando-o da escravidão. Na
literatura profética, compreendem-se como protótipos de quem sejam os pobres o estrangeiro,
o órfão e a viúva. E, na literatura sapiencial, é arquétipo de pobre a pessoa humilde, temente a
Deus e que nEle confia. Suas preces serão atendidas e seus opressores vencidos.
No Novo Testamento, pela encarnação de Jesus, o enviado do Pai, que assume a
carnalidade humana, Deus participa dos sofrimentos humanos e por meio do Filho torna-se
“boa-notícia” aos pobres, libertando-os de seus sofrimentos. Jesus vive seu ministério e
anuncia o Reino de Deus, dado aos pobres, pois toma sobre si as suas dores.
Nesta perspectiva, Jesus forma seus discípulos e os envia em missão no cuidado para
com os pobres. Assim, esse olhar de predileção de Deus em favor dos pobres, no seguimento
a Jesus de Nazaré, se estende nos textos do Novo Testamento que narram à experiência e
testemunho das primeiras comunidades cristãs.
O tema da pobreza e do cuidado para com os pobres perpassa a tradição da Igreja
através dos séculos. Particularmente, no contexto histórico no qual nosso autor está inserido, a
Doutrina Social da Igreja, o Concílio Vaticano II e as Conferências gerais do Episcopado
Latino-americano são centrais. Na Igreja latino-americana, frente à dura realidade de opressão
à qual seus povos estão sujeitados, à luz dos “sinais dos tempos”, na reflexão das
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Conferências do Episcopado, em Medellín (1968), Puebla (1979) e retomado em Aparecida
(2007), verificamos que a leitura histórica do agir de Deus em favor dos pobres é
compreendida como “opção preferencial pelos pobres”.
Segundo a Conferência de Aparecida, no seguimento de Jesus, tendo a Palavra de
Deus como fonte, os discípulos missionários em seu compromisso evangelizador entre os
mais simples e afastados, são expressão visível da opção preferencial pelos pobres (DA, n.
179). Nesta preocupação pela dignidade humana situam-se os povos latino-americanos “que
não podem levar uma vida que corresponda a essa dignidade. A opção preferencial pelos
pobres é uma das peculiaridades que marca a fisionomia da Igreja latino-americana e
caribenha” (DA, n. 391) na qual Jon Sobrino está inserido.
É nesse horizonte que o teólogo assume uma postura de compromisso com os
marginalizados, conforme o evangelho, de seguimento do Cristo pobre e servidor dos pobres.
Toma uma posição ética frente à “injustiça institucionaliza”, à exclusão social, opressões e
repressões no campo político e social. Para ele a revelação de Deus e a fé cristã se
concretizam na situação histórica real em que se vive, o mundo dos pobres, os prediletos de
Deus.
Assim, o lugar da revelação de Deus e sua atuação é a realidade em que vivem os
pobres como “re-ação” de justiça aos povos crucificados frente às injustiças a que estão
submetidos. Para a realidade da América Latina trata-se de uma compreensão relevante, pois a
teologia é pensada a partir da situação de sofrimento e morte, mas também de esperança para
os povos latino-americanos1.
O teólogo pensa a libertação dos oprimidos, vítimas da injustiça social, a partir da vida
e missão histórica de Jesus e sua relação com os pobres e marginalizados. A realidade sofrida
do povo oprimido é o lugar teológico e ponto de partida de sua cristologia. Jesus é a boanotícia do Reino de Deus para os pobres deste mundo. E o Reino é apresentado como parcial,
pois é dado prioritariamente aos pobres. Essa parcialidade cria conflito com aqueles que são
contrários ao Reino, a quem nosso autor atribui a prática do anti-reino. Para Sobrino o
seguimento de Jesus e a práxis de fé para chegar à libertação dos oprimidos definem o ser
cristão neste mundo. Isso se dá em meio à tensão entre o Reino de Deus e o anti-reino que lhe
é contrário.
1

Na compreensão de Sobrino, “do ponto de vista de sua relação com o real podemos perguntar se o
conhecimento teológico se dirige a uma realidade pensada ou a uma realidade existente, se responde a uma
exigência intencional do sujeito ou a uma exigência real da situação, se sua própria existência encobre o que
denuncia em seus conteúdos – por exemplo, um mundo de opressão – ou se sua própria existência é devida à
experiência da opressão vivida” (SOBRINO, 1982, p. 19).
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Os cristãos pobres e injustiçados, diante do sofrimento pelo qual passam neste mundo,
encontram um sentido na morte de Jesus na cruz. A ela associam as suas cruzes para encontrar
forças e lutar por libertação. Frente às estruturas opressoras e violentas encontram o sentido
mais profundo do sofrimento na solidariedade de Deus para com eles. A perseguição e a cruz
sofridas por Jesus têm um significado para as vítimas da opressão neste mundo, pois é para
elas sinal de libertação.
Por outro lado, a ressurreição de Jesus é sinal de esperança para as vítimas. Assim
como Deus O ressuscitou, sendo Ele vítima da violência de seu tempo, ressuscitará também as
vítimas da violência e opressão dos tempos presentes. Dessa forma, a ressurreição de Jesus
tem seu sentido mais profundo para as vítimas tornando-se esperança para elas.
A “esperança dos pobres” e o seguimento de Jesus estão intrinsecamente ligadas.
Desse modo, o seguimento do Crucificado Ressuscitado, como práxis para descer da cruz os
crucificados da história é sinal de esperança para os pobres e da proximidade do Reino de
Deus para eles. A experiência do Reino de Deus, no seguimento a Jesus de Nazaré, leva o
cristão a identificar-se com o Ressuscitado e sua missão de libertar os oprimidos. O
compromisso da fé que se professa no Crucificado Ressuscitado é práxis na luta pela
libertação integral para os crucificados, sendo boa-notícia para as vítimas da injustiça e
opressão deste mundo. Neste sentido, o Papa Francisco faz um apelo aos distintos saberes,
incluindo o econômico, para uma visão mais integral e integradora para todos (LS, n. 141).
Resta a indagação sobre como testemunhar o Reino de Deus e sua justiça (Mt 6,33)
num mundo de oprimidos e crucificados, como é a América Latina? A cristologia de Jon
Sobrino se apresenta como práxis libertadora neste contexto de opressão e sofrimento. O autor
assume a prática da Igreja latino-americana em sua “opção preferencial pelos pobres” no
seguimento a Jesus que acolheu os excluídos e por eles teve um olhar de predileção,
compaixão e misericórdia, libertando-os da opressão à qual eram submetidos.
Seguir Jesus Cristo significa ser compassivo, solidário, misericordioso e itinerante
com Ele no exercício de sua missão de libertar os oprimidos. É permitir que o rosto dos
sofredores nos interpele e, em suas faces, identifiquemos a face de Jesus. O encontro com Ele
nos crucificados dos tempos hodiernos interpela-nos a buscar caminhos de “re-ação” que
traga libertação e vida digna para as vítimas. Assim, o novo marco histórico da crise sanitária
mundial, imposta pela pandemia do novo coronavírus, que agrava ainda mais as
desigualdades sociais, ocasionadas pelo descaso das autoridades políticas para com as pessoas
em situações de maior vulnerabilidade, deve provocar indignação e mobilização por justiça e
cuidado para com as vítimas.
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Na adesão a Jesus Cristo, todo cristão é chamado a ser boa-notícia aos pobres e tornarse sinal de esperança e libertação na sociedade em que vive. Dessa maneira, os seguidores e
seguidoras de Jesus Cristo expressam por meio de seus gestos de humanização a boa-notícia a
ser testemunhada. Assim, o cristão com seu compromisso social torna-se luz para os pobres
deste mundo. De acordo com as conclusões da Conferência de Aparecida, é “tarefa essencial
da evangelização, que inclui a opção preferencial pelos pobres, a promoção humana integral e
a autêntica libertação cristã” (DA, n. 146).
A adesão a Jesus de Nazaré é um desafio que perpassa os séculos. São muitos
questionamentos que nos provocam, mas ajudam a amadurecer na fé. Seria muito mais fácil
construir uma identidade de Jesus Cristo como milagreiro ou todo poderoso. Porém,
estaríamos longe de construir uma cristologia encarnada na realidade como nos sugere nosso
teólogo à luz do Magistério da Igreja encarnada no solo da realidade latino-americana.
Nesta perspectiva eclesial, Jesus Cristo revela o rosto humano de Deus na história.
Assim, na opção preferencial pelos pobres está implícita a cristologia encarnada na realidade
latino-americana e caribenha, pois “essa opção nasce da fé em Jesus Cristo, o Deus feito
homem, que se fez nosso irmão (cf. Hb 2,11-12). Opção, no entanto, não exclusiva, nem
excludente” (DA, n. 392).
Aparecida quer reafirmar a opção preferencial pelos pobres elaborada nas
Conferências anteriores. Essa opção impulsiona os seguidores de Jesus, a buscar caminhos
novos e criativos para enfrentar os efeitos da pobreza. Neste sentido, a Igreja latino-americana
e caribenha propõe linhas de ação social e política e mudanças de estruturas, conforme a
Doutrina Social da Igreja, fazendo própria a opção preferencial e evangélica pelos pobres e
necessitados (DA, n. 446).
O Magistério da Igreja continental almeja que
Os discípulos e missionários de Cristo devem iluminar com a luz do Evangelho
todos os âmbitos da vida social. A opção preferencial pelos pobres, de raiz
evangélica, exige atenção pastoral voltada aos construtores da sociedade. Se muitas
das estruturas atuais geram pobreza, em parte é devido à falta de fidelidade a
compromissos evangélicos de muitos cristãos com especiais responsabilidades
políticas, econômicas e culturais (DA, n. 501).

Na opção preferencial pelos pobres, está implícita a adesão à fé em Jesus Cristo
encarnado e sua missão de libertar os oprimidos. Nossa missão como cristãos nos compromete
nesta causa.
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Neste mesmo sentido, direciona-se o atual pontificado do Papa Francisco. Sendo o
Pontífice filho desta terra latino-americana, leva a toda a Igreja esta reflexão e compromisso
com os pobres e excluídos. Na exortação apostólica Evangelii gaudium (2013) convoca toda a
Igreja a assumir este dinamismo missionário em favor dos menos favorecidos da sociedade.
Segundo o Papa, no Evangelho encontramos uma orientação muito clara de que são sobretudo
os pobres e os doentes, os desprezados e esquecidos os destinatários da missão da Igreja. Eles
são os destinatários privilegiados do Evangelho a quem a evangelização é dirigida
gratuitamente. São sinal do Reino que Jesus veio trazer (EG, n. 48).
Frente aos movimentos fundamentalistas ou mesmo com uma espiritualidade sem
Deus, frutos de uma sociedade materialista, consumista e individualista que levam a um
mundanismo obcecado pela aparência, o Papa afirma que
É uma tremenda corrupção, com aparências de bem. Devemos evitá-lo, pondo a
Igreja em movimento de saída de si mesma, de missão centrada em Jesus Cristo, de
entrega aos pobres. Deus nos livre de uma Igreja mundana sob vestes espirituais ou
pastorais! Este mundanismo asfixiante cura-se saboreando o ar puro do Espírito
Santo, que nos liberta de estarmos centrados em nós mesmos, escondidos numa
aparência religiosa vazia de Deus. Não deixemos que nos roubem o Evangelho!
(EG, n. 97).

Francisco convoca a Igreja ao compromisso e a inclusão social dos pobres. A opção
por eles é uma categoria teológica. Sem ela o anúncio do Evangelho pode tornar-se palavras
vazias de sentido. A opção preferencial pelos pobres é uma solicitude religiosa prioritária na
Igreja (EG, n. 199-200).
Nessa mesma perspectiva social, na carta encíclica Laudato si’ (2015), o Pontífice
alerta para o superdesenvolvimento consumista que gera perduráveis situações de miséria
desumanizadora, por não garantir o desenvolvimento humano integral nem a inclusão social
dos mais necessitados (LS, n. 109). Na exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia
(2020), faz o apelo que haja um grito profético para ouvir tanto o clamor da terra como o
clamor dos pobres. Não haja apenas uma opção preferencial pelos pobres, marginalizados e
excluídos, mas que eles sejam respeitados como protagonistas da própria história (QAm, n.
8). E, na recente carta encíclica Fratelli tutti (2020), o Papa ressalta a importância dos
Movimentos Populares com os quais será possível criar um desenvolvimento humano
integral, que supera “a ideia das políticas sociais concebidas como uma política para os
pobres, mas nunca com os pobres, nunca dos pobres, e muito menos inserida num projeto que
reúna os povos” (FT, n. 169).
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Enfim, o tema “opção preferencial pelos pobres” tem seus fundamentos na revelação
de Deus consignada na Escritura. É enaltecido na missão de Jesus e seu olhar de predileção
pelos pobres, a quem é proclamado o Reino de Deus e sua justiça. A partir dos discípulos de
Jesus e do testemunho das primeiras comunidades cristãs, esse tema se estende na tradição da
Igreja pelos séculos. Nos últimos séculos, à luz da Doutrina Social da Igreja, das proposições
do Concílio Vaticano II, do Magistério da Igreja Universal e Continental das Conferências do
Episcopado latino-americano, Jon Sobrino, refletiu sobre o tema que nos motivou à presente
pesquisa. Trata-se de um tema muito atual na Igreja latino-americana e caribenha, e que está
presente no pontificado do Papa Francisco. Cientes da complexidade e amplitude do mesmo,
não temos a pretensão de dar uma palavra final. Nosso objetivo foi o de ressaltar a relevância
e atualidade da cristologia do autor na perspectiva do compromisso dos teólogos e teólogas
deste continente e, como é próprio do pensar e fazer teológico, dar respostas às situações
históricas que se apresentam. Resta-nos esse desafio!
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