Jesus e o abraço universal
Ao longo dos diversos anos de existência da IHU On-Line e à medida em que ela foi crescendo e se constituindo como
uma revista de reflexão, fomos abordando, na última edição do ano, por ocasião do Natal, a figura de Jesus Cristo, sempre
sob diversos ângulos. Em 2002 (edição 47), o título de capa era Jesus visto pelos “outros”; em 2003 (edição 88), Ó Cristo,
onde estás? Os caminhos da fé cristã na contemporaneidade; em 2004 (edição 128), O cristianismo e a
ultramodernidade Limites e possibilidades do seu futuro. Já em 2005 (edição 169) o tema foi Mudanças no campo
religioso brasileiro e, em 2006 (edição 209), Por que ainda ser cristão?
Quem é Jesus? No contexto contemporâneo do pluralismo religioso, qual é a relevância de Jesus de Nazaré? Esta é a
questão proposta para os teólogos e as teólogas de várias partes do mundo, de diferentes culturas e de diferentes igrejas,
que participam desta edição.
O texto de Faustino Teixeira, professor e pesquisador do PPCIR/UFJF, faz uma bela introdução à presente edição. Ele foi
o principal e fundamental parceiro na preparação e elaboração da presente edição. A ele agradecemos, penhoradamente,
mais esta parceria, que cada vez mais se fortalece e promete frutos vindouros.
Agradecemos ao valioso e qualificado público leitor que nos acompanhou na jornada de 2007. A IHU On-Line voltará a
circular no início do ano letivo de 2008.
A todos e todas uma boa leitura, um excelente Natal e um feliz ano de 2008!
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Jesus de Nazaré: um fascínio duradouro
POR FAUSTINO TEIXEIRA

O artigo a seguir é de autoria do teólogo Faustino Teixeira,
colaborador da presente edição da IHU On-Line. Comentando a presente
edição, Teixeira destaca que “a experiência do mistério de Jesus é
radicalmente desinstaladora: provoca o exercício essencial de ruptura
com os círculos fechados e de abertura a novos horizontes relacionais”.
Faustino Teixeira, professor e pesquisador do Programa de PósGraduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de
Fora - PPCIR/UFJF -, Minas Gerais, enviou o artigo que segue, por e-mail,
sobre Jesus. Teixeira é doutor e pós-doutor em Teologia, pela Pontifícia
Universidade Gregoriana, de Roma. Ele é autor de vários livros sobre a
teologia do diálogo inter-religioso. É um dos grandes parceiros do IHU.
Entre suas obras, citamos os livros, por ele organizados, Nas teias da
delicadeza (São Paulo: Paulinas, 2006) e As religiões no Brasil:
continuidades e rupturas (Petrópolis: Vozes, 2006), este em parceria com
Renata Menezes. Pierre Sanchis fez uma resenha deste livro que foi
publicada na revista IHU On-Line, número 195, de 11-09-2006. Confira,
também, uma entrevista com Faustino na edição 209 da IHU On-Line, com
o tema “Por que ainda ser cristão?” e uma entrevista sobre a Teologia
da Libertação, publicada edição número 214 da IHU On-Line, de 02-042007. Na nossa página eletrônica, está disponível também, a entrevista
“Rûmi: um dos místicos mais abertos à cortesia e hospitalidade interreligiosos”, publicada na edição 242, Rio dos Sinos, um ano depois da
tragédia. Ainda é possível salvá-lo?, de 05-11-2007.

A equipe da IHU On-Line oferece nesse natal um presente

Johnson, Elisabeth Parmentier, Maria Clara Bingemer, Felix

muito especial aos leitores dessa revista que tem sido uma

Wilfred, Gavin D´Costa, Joseph Moingt, Joseph O´Oleary,

luz singular na dinâmica de reflexão brasileira. O número

John Hick, Michael Amaladoss, Peter Hünermann e Reinhold

especial sobre Jesus foi sendo gestado nesse tempo de

Bernhardt. São todos nomes de destaque no cenário da

advento, que é tempo de delicadeza. Dentre os inúmeros

reflexão teológica contemporânea e expressam posições

teólogos e teólogas convidados para dar entrevistas sobre o

diversificadas sobre tema tão delicado e provocador.

tema, alguns responderam prontamente ao desafio e nos

As entrevistas revelam-nos diversas facetas desse Jesus

brindam com um pensamento vivo, inovador e dinâmico.

profeta e libertador que continua ao longo do tempo

Estão conosco nesse precioso número, dando o seu

encantando corações e mentes. Nesse tempo de pluralismo

testemunho, os seguintes autores: Claude Geffré, Elizabeth

religioso, surge o desafio de destacar Jesus como “figura de
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diálogo”, cuja mensagem evangélica não toca apenas núcleos

apresentou Jesus a partir de outros pressupostos e o

cristãos privilegiados, mas a todos os povos, religiões e

relacionamento com povos de outras crenças foi negativo e

culturas, no profundo respeito às diferenças que são sagradas

apologético”. Hoje, busca-se recuperar a “experiência de

e irrevogáveis. Os cristãos não precisam se envergonhar de

Jesus”, tão bem delineada nos escritos do Segundo

anunciar essa mensagem de vida, mas o devem fazer não por

Testamento. Privilegia-se os métodos narrativos, e Jesus

um “mandato”, mas pelo desejo irremovível de compartilhar

ganha novos delineamentos: é o mestre de sabedoria, o

com os outros o amor profundo por Jesus e seu Reino: um

libertador, o guia espiritual, o ser iluminado, o amigo

amor que tomou conta do coração e trasbordou para todo

compassivo, o peregrino e o dançarino.

canto. É esse Jesus que encantou Rãmakrishna1, Gandhi,
2

A questão que acompanhou todas as perguntas foi bem

Dalai Lama , Tich Nhât Hanh e tantos outros. E encantou

simples e direta: “quem é Jesus”? As respostas traduziam as

pelo fato de trazer à tona uma “fragrância” de amor e

elaborações teológicas particulares e diversificadas, trazendo

espiritualidade que não se prende a crenças particulares,

em seu bojo muita riqueza e criatividade. Um dos

mas que desvela qualidades especiais, que estão presentes e

entrevistados sublinhou o traço de contingência que envolve

vivas em nossa história humana. Com sublinhou com acerto

o mistério da encarnação. Jesus traz consigo a afirmação da

Felix Wilfred, “Jesus é alguém tão fascinantemente humano

“vulnerabilidade de Deus e da eminente dignidade do corpo

que não se pode deixar de amá-lo. Ele pertence a toda a

humano” (C.Geffré). Como assinalou Christian Duquoc3, em

humanidade. Ele não é monopólio de algum grupo,

texto clássico sobre o tema, ao se revelar em Jesus, Deus não

comunidade e religião. Nele aprendemos a gramática do que

absolutizou uma dada particularidade, mas quis sublinhar

é ser humano. Sua vida e seus ensinamentos são também

que nenhuma particularidade histórica pode pretender-se

uma janela para o incompreensível mistério divino”.

absoluta, e, em virtude mesmo desta relatividade, Deus

Infelizmente, ao longo da história, nem sempre o
cristianismo soube anunciar esse Jesus portador de vida.
Ficou mais preso à obsessão de explicitar os “mecanismos”

também pode ser encontrado nas inusitadas malhas de nossa
história real.
Os cristãos encontram em Jesus o caminho de acesso ao

que estruturam o seu ser, em vez de traduzir aos povos o seu

mistério maior. Jesus é percebido como alguém que envia ao

significado e mistério. A experiência missionária na Ásia, ao

mistério de Deus. Alguém em cujas pegadas os cristãos

longo de quinhentos anos, é um exemplo dessa dificuldade

encontram orientação da vida para Deus (Joseph Moingt).

de traduzir um rosto de Jesus que cativa e hospeda os outros.

Para os cristãos, ele é vivenciado como constitutivo da

Todo o trabalho realizado não conseguiu falar senão a 2,5%

salvação, por ser o mediador da vida no Espírito. Esta é uma

dos cristãos na Ásia. Para Felix Wilfred, “se a obra
missionária não produziu os resultados esperados, é porque,
excluindo algumas exceções, a maioria dos missionários

3

Christian Duquoc: é teólogo dominicano francês, professor emérito

da Faculdade de Teologia na Universidade Católica de Lion, França,
diretor da revista Luz e vida e membro da direção da revista
Concilium. É conhecido, sobretudo, por seus estudos sobre cristologia.

1

Rãmakrishna Paramahamsa (1836-1886): foi um dos mais

importantes líderes religiosos hindus da Índia, referenciado por milhões

De suas obras, confira Cristologia: o Messias (São Paulo: Loyola,
1980); Cristologia: o homem Jesus (São Paulo: Loyola, 2002);

de hindus e não-hindus como o mensageiro de Deus. (Nota da IHU On-

Cristianismo, memória para o futuro (São Paulo: Loyola, 2005); A

Line)

teologia no exílio (Petrópolis: Vozes, 2006). Ele participou da edição

2

197, de 25 de setembro de 2006, intitulada A política em tempos de

Dalai Lama: líder político do Tibete. Dalai significa “Oceano” em

mongol, e “Lama” é a palavra tibetana para mestre, guru, e várias

niilismo ético. A entrevista “Uma discussão sobre a teologia na

vezes referido por “Oceano de Sabedoria”, um título dado pelo regime

contemporaneidade” está disponível no nosso sítio

mongoliano. (Nota da IHU On-Line)

(www.unisinos.br/ihu). (Nota da IHU On-Line)
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experiência existencial e de caráter confessante, partilhada

multiforme de Deus em toda a história. E não apenas na

pelos cristãos em comunidade, mas não pode ser entendida

história das religiões. Segundo Joseph O’Leary, “a tendência

em sendo objetivante, de validez universal. Em verdade,

de afirmar que ´já temos a plenitude da verdade em Cristo,

Jesus não encerra a história das religiões nem o movimento

de modo que não se requer nenhum diálogo com religiões

revelador de Deus. A história continua sendo palco da

estranhas é, de fato, não cristã. A Bíblia nos mostra como o

incessante comunicação do mistério gratuito de Deus, por

encontro com os outros (...) amplia a compreensão de Deus e

caminhos que são misteriosos. Como indica Geffré, “a

derruba prévias estreitezas”. Há que resgatar hoje, e com

pluralidade dos caminhos que levam a Deus continua sendo

intensidade, o traço da hospitalidade como algo essencial

um mistério que nos escapa”.

que resulta do encontro com Jesus. A experiência do mistério
de Jesus é radicalmente desinstaladora: provoca o exercício

A percepção cristã da singularidade de Jesus não exime o
ousado exercício de buscar captar a presença da graça

essencial de ruptura com os círculos fechados e de abertura a
novos horizontes relacionais.

Jesus pertence ao conjunto da humanidade
ENTREVISTA COM FELIX WILFRED

“Para os hindus, que têm um panteão de 360 milhões de deuses,
acrescentar Jesus ao seu panteão pode não ser algo difícil, mas o que é
atraente e desafiador para eles é que em sua humanidade eles sejam
capazes de experienciar o divino”, explica o teólogo professor e
pesquisador da Universidade de Madras, Índia, Felix Wilfred. Para ele, a
centelha do divino que o hinduísmo crê estar na alma de toda realidade
humana, natural e cósmica é mais intensamente realizada e manifestada
na humanidade de Jesus. Wilfred aborda diversos aspectos da teologia e
espiritualidade hindu e as diferenças de algumas concepções teológicas
ocidentais e orientais, a primeira fortemente influenciada pelo
Iluminismo.
Felix Wilfred é professor no Departamento de Cristianismo da
Universidade de Madras, em Chenai, na Índia. Escreve freqüentemente
artigos para prestigiosos jornais de âmbito nacional e internacional,
entre os quais citamos Pro Mundi Vita (da Bélgica), Pro Dialogo (da Itália),
Seleccciones de Teologia (da Espanha), Communio e Concilium (da Holanda).
Felix Wilfred também contribui com seus artigos para a New Catholic
Encyclopedia, para Lexikon fuer Theologie und Kirche e para o Cambridge
Dictionary of Theology.
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IHU On-Line - Quem é Jesus Cristo? O que

aparece na forma de alimento. Milhões de asiáticos

destacaria sobre ele a partir de sua reflexão

marginalizados e vitimados encontraram na

teológica?

mensagem de Jesus nova dignidade, aceitação e uma

Felix Wilfred - Jesus é alguém tão

fonte de libertação das forças opressivas, tanto

fascinantemente humano que não se pode deixar de

tradicionais como modernas. Por exemplo, os 150

amá-lo. Ele pertence a toda a humanidade. Ele não

milhões de Dalits (os assim chamados “Intocáveis”)

é o monopólio de algum grupo, comunidade ou

da Índia encontram a vida e a mensagem de Jesus

religião. Nele aprendemos a gramática do que é ser

vibrando com sua própria vida, embora nem todos se

humano. Sua vida e seus ensinamentos são também

tornem cristãos. Nas casas de muitos cristãos

uma janela para o incompreensível mistério divino.

intocáveis empobrecidos, a Bíblia é o único tesouro.

Nele, temos um relance do que é inenarrável e

Eles a tratam com carinho, a lêem e deixam suas

inexplicável – o mistério que circunda nossa vida

vidas serem por ela iluminadas. De fato, como é bem

humana, o mundo e o universo inteiro. A luz de sua

conhecido da história missionária, por toda a Ásia

vida e de seu ensinamento incide sobre nossa

são os segmentos mais pobres e marginalizados da

falibilidade humana e dissipa a escuridão de dentro

sociedade que abraçaram a fé cristã.

e de fora. Jesus também simboliza os sonhos e

(Incidentalmente, Jesus é alguém que foi

aspirações de uma vida humana plena e plenificada.

considerado significativo entre os mais pobres do

A esperança que é difundida com sua chegada é que

mundo atual – algo claramente demonstrado pelo

ninguém precisa resignar-se e conformar-se com a

emergente eclipse do cristianismo dos países mais

ordem existente. Ele mostra que um mundo

prósperos e de seu movimento em direção às partes

diferente é possível, que alternativas não são

mais pobres do mundo.) Isto foi um embaraço para

simplesmente uma quimera, mas são possíveis para

os missionários que esperavam por uma rica safra de

aqueles que têm coragem de sonhar, mesmo quando

almas entre as castas e classes mais altas. Há,

tudo parece desmoronar.

também, outra corrente de resposta a Jesus entre as
classes e castas mais altas profundamente inseridas

IHU On-Line - Qual foi a recepção da mensagem

em suas tradições religiosas e culturais. Estes povos

do Evangelho e da vida de Jesus para a população

se apropriam de Jesus e da mensagem do Evangelho

asiática?

somente a partir de sua experiência e compreensão

Felix Wilfred - Podemos distinguir duas correntes

do mundo. É, por assim dizer, um metabolismo

centrais na recepção da mensagem do Evangelho e

espiritual, pelo qual eles absorvem da pessoa e

da vida de Jesus entre os povos asiáticos. Como

mensagem de Jesus, o que contribui para seu

4

dizia Gandhi , para um homem faminto, Deus

crescimento espiritual e os fortalece em sua vida
diária. Isto explica porque, para muitos hindus,

4

Mahatma Gandhi (1869–1948): líder pacifista indiano um dos

idealizadores e fundadores do moderno estado indiano e um influente
defensor do Satyagraha (princípio da não-agressão, forma não-violente

Jesus incorpora todos aqueles sublimes ideais que o
hinduísmo defende. Em síntese, para eles, Jesus é

de protesto) como um meio de revolução. O princípio do satyagraha,
freqüentemente traduzido como "o caminho da verdade" ou "a busca da

Frequentemente Gandhi afirmava a simplicidade de seus valores,

verdade", também inspirou gerações de ativistas democráticos e anti-

derivados da crença tradicional hindu: verdade (satya) e não-violência

racistas, incluindo Martin Luther King e Nelson Mandela.

(ahimsa). (Nota da IHU On-Line)
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um ideal hindu e, por isso, ele não é estranho a seu

Felix Wilfred - Penso que a resposta a esta

anseio espiritual. É aqui que precisamos entender

questão está básica e precisamente naquilo que eu

uma falta de convergência entre a pregação

disse. É desafiador que uma pessoa que mais

missionária e o anseio espiritual do povo.

contribuiu para modificar o mapa religioso da Índia

Apresentando-o na forma de uma imagem: os

tenha sido uma pessoa iletrada – Ramakrishna

missionários cavaram um túnel com todas as

Paramhamsa, do século XIX. Ele foi um místico cuja

ferramentas disponíveis para chegarem ao povo, mas

experiência foi além de sua tradição hindu. Ele

o povo tinha sua própria passagem e túnel e ambos e

proclamou ter tido uma experiência mística de

nenhum deles jamais atingiu ou simplesmente

Jesus. Similarmente, Gandhi foi alguém que

cruzou com o outro. Por isso, é importante que

procurou praticar o “Sermão da Montanha”, que ele

Jesus e a mensagem do Evangelho sejam inseridos

caracterizou como um cristianismo a ser ainda

nos anseios dos povos de outras tradições religiosas.

vivido. Posso nomear um bom número de tais

Nesta apropriação, muitos hindus conseguiram

pessoas. O fato de a interpretação de Jesus e de sua

entender, graças à mensagem do Evangelho, que a

mensagem junto a estes povos ter tido uma

passagem ao divino se desenvolve através da

influência mais profunda e duradoura em toda a

humanidade. Para os hindus, que têm um panteão de

Índia deve-se ao fato de eles terem feito esta

360 milhões de deuses, acrescentar Jesus ao seu

interpretação no contexto e através de sua própria

panteão pode não ser algo difícil, mas o que é

experiência. 500 anos de contínua pregação

atraente e desafiador para eles é que em sua

missionária resultou numericamente em exatos 2,5%

humanidade eles sejam capazes de experienciar o

de cristãos na Ásia. Se a obra missionária não

divino. A centelha do divino que o hinduísmo crê

produziu os resultados esperados, é porque,

estar na alma de toda realidade – humana, natural e

excluindo algumas exceções, a maioria dos

cósmica – é mais intensamente realizada e

missionários apresentou Jesus a partir de outros

manifestada na humanidade de Jesus. Não há

pressupostos, e o relacionamento com povos de

oposição entre o humano e o divino. Podemos

outras crenças foi negativo e apologético. O que não

entender esta compreensão de Jesus pelos hindus,

deveríamos deixar de reconhecer é que Jesus é

se nos dermos conta que a compreensão da verdade

venerado e amado por milhões de asiáticos que não

do divino e o crescimento do humano não estão,

pertencem à Igreja ou ao cristianismo. Seu número

afinal, em proporção inversa. Eles fazem parte de

está crescendo. Também preciso acrescentar o fato

um e mesmo movimento.

de que os asiáticos, em seu anseio espiritual, não
são impressionados quando as religiões são

IHU On-Line - Em que sentido a experiência de

apresentadas como sistemas de pensamento nos

Cristo, apresentada por alguns santos hindus,

quais se deve crer. Uma concepção categorial que

como Ramakrishna ou Gandhi, provoca, em seu

proclama que alguém ou é cristão (aderindo ao

ponto de vista, um impacto mais amplo do

sistema de fé) ou não, não afina com o processo

cristianismo na Índia do que a corrente pregação

espiritual dos hindus e de outros povos que crêem

através da obra missionária durante os últimos

numa concepção mais fragmentária, antes do que

cinco séculos?

numa concepção sistemática da religião. Isso
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decorre do caráter irresistível e incompreensível do

Escrituras, mas como algo revelado pelo Espírito no

mistério divino, do qual eles são profundamente

coração e na mente dos que crêem. Para recuperar

cônscios, desistindo, por isso, de qualquer idolatria

esta dimensão interior, é importante que a religião

de sistemas.

seja antes entendida como uma experiência. Em
segundo lugar, o despertar e a iluminação interior

IHU On-Line - É preciso reconhecer a

requerem certa preparação. Uma das coisas que a

singularidade da dimensão interior como traço

tradição indiana clássica enfatizou para esta

significativo da compreensão da revelação no

experiência interior é a prática da moderação e da

contexto asiático. Em alguns artigos, o senhor

renúncia. Isto não pode ser entendido erroneamente

sublinhou que esta dimensão interior está

como uma negação do mundo. A renúncia aqui

presente na mensagem de Jesus sobre o Reino de

concebida não envolve o desengajamento da

Deus, com uma repercussão na sólida tradição

situação histórica concreta e de seus desafios. Ela

cristã. Quais são algumas vias para recuperar esta

somente significa um engajamento sem apego aos

dimensão interior?

frutos da própria ação (nishkamakarna). Ela também

Felix Wilfred - A concepção asiática da religião

apela para a atitude de uma orientação espiritual

enfatiza o crescimento espiritual interior através de

que previna qualquer objetivação ou idolatria da

um processo que dura a vida toda. O mapa espiritual

religião. Ela implica, ainda, a prática da meditação

interior é moldado e cultivado continuamente. Há

e contemplação. No que se refere a Jesus, ela

pouca insistência nos aspectos institucional e

significa, para os que crêem, realizarem

doutrinal da religião. Além disso, há bem maior

pessoalmente a experiência dele.

fluidez nestas questões, como assistir uma pessoa
em seu crescimento interior, que é sempre uma

IHU On-Line - Como caracterizar a peculiaridade

senda única. Cada pessoa tem sua caminhada

teológica asiática no questionamento de uma

singular em direção ao mistério divino e ao “Reino

linguagem racionalista que poderia reduzir a

de Deus”, que não pode ser aplicada a outros. Não

percepção mais ampla e mais enigmática do

há, portanto, uma estandardização espiritual. Vemos

mistério divino?

isto refletido nas palavras de Jesus, quando diz: “O

Felix Wilfred - O pensamento, a lógica, os

Reino de Deus está dentro de vós”. De modo

argumentos e debates racionalistas não são algo

semelhante, o Sermão da montanha, a vida e a

novo para os povos asiáticos. Através dos séculos, a

morte de Jesus nos ajudam a expandir nosso espaço

Índia desenvolveu sistemas e procedimentos lógicos

interior. Na teologia cristã clássica, a doutrina da

bastante complicados. No entanto, isto nunca foi

graça é algo que é pensado precisamente para

pensado como a parte mais importante na teologia

sublinhar a comunicação entre a livre

hindu. É por isso que a mente indiana – e em geral a

autocomunicação divina, à qual uma pessoa está

asiática – não sintoniza com uma teologia que

chamada a responder constantemente em paz e

explica as coisas muito lógica e coerentemente,

assim configurar seu próprio self e identidade. A

dando por vezes a falsa impressão que elas devam

Revelação também não é entendida como algo

ser identificadas com a verdade. A mente asiática

identificado exclusivamente com as Sagradas

aborrece qualquer coisa desse estilo. Isto não é
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somente por causa da teologia negativa (“teologia

religioso. Simplificando: o pluralismo ocidental é, de

apofática” em termos cristãos), que reconhece a

certa forma, o fruto da Tradição do Iluminismo

incompreensibilidade de Deus e a impossibilidade de

ocidental. Aqui, os clamores dogmáticos de

definir o mistério divino, mas também devido a uma

absolutismo religioso foram provocados (pensem, por

antropologia diversa.

exemplo, no anel de Nathan, de Lessing). O
Iluminismo preparou o terreno para o

A tradição asiática reconhece não somente um

reconhecimento e a legítima pluralidade das

esquema binário de corpo e mente. Dentro da

tradições religiosas. Ela produziu frutos em nossa

estrutura do ser humano há um terceiro elemento,

época como a teologia do pluralismo. Enquanto a

indicado como espírito e este vai além da área da

teologia ocidental do pluralismo é um meio de

mente. A experiência do divino toma lugar nesta

chegar a um nível conceitual com diversidade

dimensão do espírito, que tem um efeito holístico na

religiosa, na Ásia o pluralismo religioso é novamente

transformação da mente e do corpo humano. Os

matéria de experiência na vida cotidiana. Ela se

instrumentos da racionalidade (tais como a lógica e

origina de uma busca espiritual que deseja integrar

a coerência) aplicáveis ao estudo do mundo empírico

o que os povos de outras crenças, diversas da nossa,

(vyavakarika) tateiam e com freqüência fracassam

têm, crêem, vivenciam e celebram. É uma espécie

no limiar do verdadeiramente Real (paramartika) ou

de fluidez e as margens entre as tradições religiosas

do Último.

são porosas. É por isso que, num de meus artigos, eu
caracterizei isso como “cosmopolitismo religioso”.

IHU On-Line - Falamos hoje em dia com grade

Penso que devemos, hoje em dia, falar antes de

ênfase sobre o pluralismo religioso como novo

cosmopolitismo religioso do que de pluralismo

paradigma para a teologia. Quais são os traços que

religioso. Isto poderia apelar, da parte dos cristãos,

definem o modo de percepção do pluralismo no

para a prática do relativismo cristão. Há uma ampla

contexto asiático?

evidência no Evangelho, que traz à nossa consciência

Felix Wilfred - Eu sempre insisti na necessidade de
distinguir a concepção ocidental do pluralismo

a interconexão que existe em tudo, o que é uma
garantia contra a esclerose e a atrofia espiritual.

religioso da experiência asiática do pluralismo
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Jesus e os avatares na compreensão hindu
ENTREVISTA COM MICHAEL AMALADOSS

“Nós experienciamos Jesus numa forma humana e na fé buscamos Deus
nele. Se esta experiência não existe, não é possível tentar explicá-lo.
Explanações racionais não convencerão ninguém”, explica Michael
Amaladoss, teólogo indiano. Segundo Amaladoss, o fato de os hindus terem
a tradição das manifestações divinas em forma humana, facilita a
compreensão de Jesus como divino e humano.
Michael Amaladoss, jesuíta indiano, é diretor do Instituto para o Diálogo
com Culturas e Religiões, em Chennai, na Índia. É doutor em Teologia
Sistemática, pelo Institut Catholique de Paris, na França, além de
professor de Teologia no Vidyajyoti College of Theology, em Nova Déli, na
Índia. É autor de diversos livros e artigos sobre espiritualidade e diálogo
inter-religioso, entre os quais citamos os mais recentes: Making harmony.
Living in a pluralist world (Delhi: ISPCK, 2003), que foi traduzido e publicado
pela Editora Unisinos na Coleção Theologia Publica sob o título Promover
harmonia: vivendo em um mundo pluralista (São Leopoldo: Unisinos, 2006) e
The dancing Cosmos. A way to harmony (Delhi: ISPCK, 2003). Teologia in Asia
é o livro que organizou juntamente com Rosino Gibellini e publicado pela
Editrice Queriniana, Brescia, 2006.
Amaladoss esteve na Unisinos, proferindo a conferência A teologia das
religiões e a teologia na universidade no Simpósio Internacional O Lugar da
Teologia na Universidade do século XXI, organizado pelo IHU em maio de
2004 e publicada no livro A teologia na universidade contemporânea (Org.
Inácio Neutzling. São Leopoldo: Unisinos, 2005. p. 117-39). É também autor
do Cadernos Teologia Pública n. 10, sob o título O Deus de todos os nomes e o
diálogo inter-religioso.
Confira uma entrevista que ele concedeu para a revista IHU On-Line sobre
a inter-religiosidade e o pluralismo religioso contemporâneo, publicada na
edição número 200, de 16 de outubro de 2006.

IHU On-Line - Quem é Jesus? O que pode afirmar
sobre Ele a partir de sua reflexão teológica?

Michael Amaladoss - Jesus é “Emmanuel”, Deus
conosco. Jesus é a face humana de Deus. Meditando em
sua experiência sobre Jesus, João vê nele a Palavra de
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Deus, através da qual Deus criou todas as coisas, que

Michael Amaladoss - A teologia européia, seguindo as

ilumina cada um vindo ao mundo e tornando-se “carne”

tensões da Igreja primitiva na cultura grega, enfoca a

(humano) em Jesus (cf. Jo 1:14). Em Jesus, Deus vem

identidade “metafísica” de Jesus como divina e humana,

encontrar-nos como humano e nós encontramos Deus

expressa em termos de uma pessoa em duas naturezas.

como um ser humano. Jesus é Deus entrando na história

Olhando para sua vida, o foco está em sua morte e

humana para animá-la de dentro e conduzi-la à sua

ressurreição. Os sofrimentos e a morte de Jesus são

plenitude. Ao mesmo tempo, ele é também o mistério

interpretados como satisfação por nossos pecados. Deus

cósmico da Palavra, presente e ativo em toda parte e em

é visto como um juiz que exige reparação. O símbolo da

todos os tempos. Nele, o mistério divino-cósmico e a

cruz é realçado. A tradição ortodoxa exalta Jesus como o

história humana se harmonizam. Ele é nosso caminho

Senhor do mundo e o Sumo Sacerdote que roga ao Pai.

para Deus. Ele manifesta Deus para nós como um Pai-Mãe

Os teólogos asiáticos tendem a focalizar a vida de

amante, que perdoa, cura, ama, serve humildemente,

Jesus, seu amor e serviço, seu libertar e salvar, sua

liberta e se auto-doa até a morte. Ressuscitado da

manifestação como um Deus que ama e perdoa, seu novo

morte, ele nos oferece uma garantia de vida, vencendo a

mandamento de nos amarmos uns aos outros como ele

morte e conduzindo-nos à libertação e à plenitude. Ele

nos amou. Seu sofrimento e sua morte, que lhe foi

está sempre conosco, lutando conosco, conduzindo-nos,

imposta pelos seus inimigos, é aceita por ele como meio

inspirando-nos, abraçando-nos. Quando alguém

de mostrar seu total amor por Deus e por nós. A cruz

5

perguntou ao padre Pedro Arrupe , nosso anterior

torna-se sinal de amor e de vida, não de punição.

Superior Geral (jesuíta), “Quem é Jesus para o senhor?”,

Sofrimento e morte tornam-se um caminho de

ele respondeu: “Jesus é tudo”. Eu penso que esta é uma

transformação da vida. Através do amor que une Jesus

boa e breve resposta.

com Deus e conosco, a vida triunfa sobre a morte. Jesus
ressuscitou. Por isso, Jesus está sempre conosco,

IHU On-Line - Qual é a específica contribuição
asiática para a compreensão de Jesus?

capacitando-nos também a superar as forças da morte
com as forças da vida mostradas na autodoação de amor
e serviço. Este movimento humano e cósmico irá
conduzir-nos à paz e à harmonia universal, descrita por

5

Pedro Arrupe (1907-1990): sacerdote católico espanhol, da

Companhia de Jesus. Depois de estudar quatro anos medicina, a
contragosto de muitos professores e colegas entrou no noviciado da

Paulo em suas cartas (cf. Efésios l: 3-10; 1Coríntios 1528; Romanos 8). João apresenta uma imagem de

Companhia de Jesus, em Loyola. Sempre teve grande desejo de ir para

comunhão mística interpessoal e divino-humana (cf. João

o Japão. No Japão, logo aproximou-se das pessoas, e chegaram a

17).

pensar que Arrupe seria um espião americano. Saindo de Yamagushi, foi
para o noviciado do Japão, em Hiroshima, como mestre de noviços. Aí
se destacou pelo seu serviço incondicional quando da queda das
bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial. Criou um hospital

Jesus e os avatares
Numa das religiões asiáticas, a saber, o hinduísmo,

improvisado nas instalações semi destruídas do noviciado e foi com os

existe uma crença na proximidade de Deus dos humanos.

noviços à cidade resgatar os sobreviventes, entre outros atos heróicos.

Deus se manifesta a si mesmo na história em formas

Em seguida, foi eleito provincial do Japão e em 1963 Superior Geral da
Companhia de Jesus, posto que ocupou até 1983. O centenário de

humanas e em outras formas, para proteger o povo das

Pedro Arrupe foi lembrado nas Notícias do Dia 14-11-2007, na nossa

forças malignas. Essas manifestações são chamadas de

página eletrônica. O material está disponível em (www.unisinos.br/ihu)

avatares e evocam uma devoção e um louvor muito

(Nota da IHU On-Line)
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popular. Eles também manifestam Deus aos humanos

por sua encarnação, o filho de Deus, uniu-se de algum

como alguém que ama e salva e está especialmente

modo a todo ser humano... Nele Deus nos reconciliou

próximo dos que sofrem. A manifestação de Deus em

com Ele e uns com os outros... Tudo isso é verdade não

forma humana é, portanto, facilmente entendida pelos

só para cristãos, mas também para todos os homens de

hindus. Num tal contexto, nós, cristãos, podemos olhar

boa vontade, em cujos corações a graça opera de modo

para Jesus por novas vias, também tradicionais, e

invisível (Lumen Gentium 16). Já que Cristo morre por

aprofundar nossa relação amorosa com ele. O problema

todos (Romanos 8,32), e já que todos os humanos são de

para os gregos foi o de entender como Jesus pode ser

fato chamados a um e o mesmo destino, o qual é divino,

simultaneamente divino e humano. Para os indianos, isso

nós devemos aceitar que o Espírito Santo oferece a todos

não é um problema. O desafio é antes o de destacar de

a possibilidade de se associarem, numa forma conhecida

que maneira Jesus é uma especial manifestação

por Deus, a este mistério pascal (Gaudium et Spes 22)”.

encarnada de Deus, distinta de outras manifestações de
Deus, as quais existem na Bíblia e em outros escritos
religiosos.

O que este texto afirma é que, já que Jesus salva todos
os seres humanos, isso não ocorre somente através do

Experienciando Jesus nos evangelhos, os asiáticos

pertencimento à Igreja visível e através de seus

também usam símbolos, imagens e nomes extraídos de

sacramentos visíveis. Teólogos sugerem, na Ásia, que

suas tradições culturais e religiosas para entender a ele e

Jesus pode estar salvando outras pessoas dentro e

o seu significado para nós. Eu publiquei, recentemente,

através de outras religiões, porque é através delas que as

um livro intitulado The Asian Jesus, no qual eu exploro

pessoas estão buscando Deus, e, então, convidando Deus

nove símbolos desse tipo: Jesus o Sábio, o Caminho, o

a responder. Isso pode ocorrer sem nenhum

Guru, o Satyagrahi (alguém que luta não violentamente

conhecimento de, ou relacionamento com Jesus. A Igreja

por justiça ), o Avatar, o Servo, o Compassivo, o

sugere que isso é tornado possível através do Espírito e

Dançarino e o Peregrino.

de sua “invisível” presença e ação, por vias unicamente
conhecidas por Deus. Em última análise, é só Deus quem

IHU On-Line - De que modo o senhor entende Jesus
no contexto multi-religioso da Ásia?
Michael Amaladoss - O documento do Concílio
6

Vaticano II , “A Igreja no mundo moderno”, diz: “Ora,

salva. Deus pode salvar pessoas sem nenhuma religião, se
elas ajudam seus vizinhos em necessidade, amando Deus
no outro (cf. Mateus 25,31-46). Nós não sabemos como
isso ocorre e é melhor deixá-lo como um mistério de
Deus, Palavra e Espírito. O diálogo entre crentes de

6

Concílio Vaticano II: convocado no dia 11-11-1962 pelo Papa João

XXIII. Ocorreram quatro sessões, uma em cada ano. Seu encerramento
deu-se a 8-12-1965, pelo Papa Paulo VI. A revisão proposta por este

diferentes religiões podem remover em parte o véu deste
mistério.

Concílio estava centrada na visão da Igreja como uma congregação de
fé, substituindo a concepção hierárquica do Concílio anterior, que
declarara a infalibilidade papal. As transformações que introduziu
foram no sentido da democratização dos ritos, como a missa rezada em

o Ciclo de Estudos Concílio Vaticano II – marcos, trajetórias e

vernáculo, aproximando a Igreja dos fiéis dos diferentes países. Este

perspectivas. Confira, também, a edição 157 da IHU On-Line, de 26-

Concílio encontrou resistência dos setores conservadores da Igreja,

09-2005, intitulada Há lugar para a Igreja na sociedade

defensores da hierarquia e do dogma estrito, e seus frutos foram, aos

contemporânea? Gaudium et Spes: 40 anos, disponível para download

poucos, esvaziados, retornando a Igreja à estrutura rígida preconizada

na página eletrônica do IHU, www.unisinos.br/ihu. (Nota da IHU On-

pelo Concílio Vaticano. O IHU promoveu, de 11 de agosto a 11-11-2005,

Line)
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IHU On-Line - De que modo os asiáticos entendem o
aspecto divino e humano em Jesus?
Michael Amaladoss - Como eu já disse, os hindus têm a

da história mostra-nos que o mundo e a matéria não são
maus. Deus tornou-se parte do mundo e se uniu com
matéria. Esta Palavra também foi mediadora da própria

tradição das manifestações divinas em forma humana.

criação do mundo (cf. João 1,3). O Espírito também foi

Assim, não é difícil para eles entender Jesus como divino

instrumental na criação (cf. Gênesis 1,2). Mas as religiões

e humano. Nós não o sabemos, mas, isso realmente pode

tendem a criar um mundo separado dos símbolos e

ocorrer. O melhor é não especular em torno de um

rituais. Este último é sacralizado e separado do mundo

mistério, mas aceitá-lo e experienciá-lo. Nós

secular. A encarnação do Verbo quebrou esta separação.

experienciamos Jesus numa forma humana e na fé

O secular tornou-se o sagrado. Nós descobrimos o divino

buscamos Deus nele. Se esta experiência não existe, não

na natureza. Santo Inácio de Loyola7 ensina-nos a

é possível tentar explicá-lo. Explanações racionais não

“encontrar Deus em todas as coisas e todas as coisas em

convencerão ninguém.

Deus”. Hoje, a reflexão teológica também nos ajuda a
descobrir o divino na natureza. O progresso da ciência e

IHU On-Line - Pode o conceito hindu de Advaita ser
útil para entender Jesus?
Michael Amaladoss - Certamente. Advaita significa

da tecnologia é a expansão do conhecimento e da
criatividade dos humanos, que são chamados, com a
ajuda do Espírito, a construir o Reino de Deus como um

não-dualidade. No hinduísmo, este símbolo é usado para

novo céu e uma nova terra (cf. Apocalipse 21,1-5).

indicar a íntima unidade entre o Absoluto e outros seres.

Teilhard de Chardin8 visualizou este movimento criador

Não há “seres” fora do “Ser”. O Ser e os seres não são

na natureza e na história. “O homem vivo é a glória de

dois. Mas eles também não são um. Eles estão

Deus”, disse Santo Irineu. As pessoas podem ser egoístas,

intimamente relacionados sendo eles próprios. Esta

comportar-se mal e abusar dos humanos e das coisas

espécie de união pode ser concebida em vários níveis.

deste mundo. Mas eles também podem usá-las para

Por exemplo, “Eu” e meu “corpo” não são dois. Eu sou
meu corpo. Mas eu não sou somente meu corpo. Quando

7

Santo Inácio de Loyola ou Loiola (1491-1556): foi o fundador da

Jesus diz “O Pai e Eu somos um” (João 10,30), os hindus

Companhia de Jesus, conhecida como os Jesuítas.(Nota da IHU On-

entendem isso como uma relação advaita. Jesus estende

Line)

a relação advaita entre ele e o Pai também a nós. Ele
ora: “Como Tu, Pai, estás em mim e Eu estou em Ti,

8

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955): paleontólogo, teólogo,

filósofo e jesuíta, que rompeu fronteiras entre a ciência e a fé com sua
teoria evolucionista. O cinqüentenário de sua morte foi lembrado no

possam também eles estar em nós” (João 17,20). Paulo

Simpósio Internacional Terra Habitável: um desafio para a

também indica uma relação semelhante, ao dizer: “Nós

humanidade, promovido pelo Instituto Humanitas Unisinos de 16 a 19-

não sabemos pedir o que nos convém, mas o próprio

05-2005. Sobre Chardin, confira o artigo de Carlos Heitor Cony,

Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis”
(Romanos 8, 26).

publicado nas Notícias do Dia do site do IHU, www.unisinosbr/ihu,
“Teilhard: o fenômeno humano”. O jesuíta foi precursor do que foi
chamado de evolucionismo cristão. A edição 140 da IHU On-Line, de
09-05-2005, dedicou-lhe o tema de capa sob o título Teilhard de

IHU On-Line - Como pode a cristologia dialogar com a
cultura e a ciência modernas?

Chardin: cientista e místico. Confira, ainda, as entrevistas Chardin
revela a cumplicidade entre o espírito e a matéria, publicada na edição
135, de 05-05-2005 e Teilhard de Chardin, Saint-Exupéry, publicada

Michael Amaladoss - O fato de a palavra de Deus ter

na edição 142, de 23-05-2005, ambas com Waldecy Tenório. Na edição

tomado nossa carne para tornar-se humano e participar

143, de 30-05-2005, George Coyne concedeu a entrevista “Teilhard e a
teoria da evolução”. (Nota da IHU On-Line)
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participar e ajudar-se reciprocamente a construir uma

pobres e os sofredores. O critério de julgamento é

comunidade. Na cena do juízo final, que Jesus descreve

realmente secular. Atualmente, podemos dizer que

no evangelho de Mateus (cf. 25,31-46), o Filho do

Jesus, humano e divino, une o sagrado e o secular, ou

Homem (Jesus) não perguntará sobre a fidelidade ao

melhor, mostra-nos como ver e encontrar o sagrado no

ritual religioso, mas sobre como as pessoas ajudaram os

secular.

O cristianismo foi moldado pelo contexto ocidental
ENTREVISTA COM JOSEPH O’LEARY

Joseph S. O’Leary, teólogo irlandês, professor na Universidade Sofia, em
Tóquio, chama a atenção para o fato de Jesus ser um judeu. “A presença do
Jesus histórico não está na descoberta de algo que jamais conhecemos, mas em
perceber a lacuna entre nossos retratos recebidos e o original. Isso nos deixa
livres para receber o impacto de Jesus em nossa própria interpretação criativa
atual, dando-nos liberdades tão grandes como aquelas dos evangelistas. A
busca do Jesus histórico não responde à pergunta ‘O que você diz que eu sou’,
mas antes libera toda a questão, deixa-a em aberto”, salienta o teólogo.
O’Leary fala sobre os desafios internos do pluralismo religioso, contextualiza a
produção dos quatro evangelhos e comenta as pesquisas históricas sobre Jesus.
Joseph O’Leary, foi professor de teologia na University of Notre Dame e
Duquesne University antes de se transferir para o Japão, em 1983. Lá ele
leciona literatura inglesa na Universidade de Sofia, desde 1988. Suas
publicações incluem obras teológicas, como Questioning Back and Religious
Pluralism and Christian Truth. Ele publicou também vários trabalhos sobre James
Joyce e Samuel Beckett.

IHU On-Line - Quem é Jesus Cristo? O que destacaria
sobre ele a partir de sua reflexão teológica?
Joseph O’Leary - Nós sabemos quem foi Cristo para os

muito boa forma. Ela suportou a violenta investida do
ceticismo do século dezoito e do materialismo do século
XIX e pode apresentar-se com candura e integridade

últimos dois milênios da história européia. Num nível

intelectual no foro público. Sua tradição espiritual

mais profundo do que a teologia ou o dogma, ele se

continua acessível e amplamente praticada. Suas

apresentou a si próprio como presença viva, como

doutrinas encontraram expressão moderna crível. Seus

“espírito vivificador” (1 Cor 15:45), no coração dos

valores éticos básicos são amplamente reconhecidos, e o

cristãos e também além da religião cristã. Entrando no

mundo sente cada vez mais quanto eles são necessários.

terceiro milênio, ouso dizer que a tradição cristã está em

O cristianismo ingressa neste terceiro milênio como
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religião purificada e dialógica, que pode trazer a luz de

ampla com a qual tentamos relacionar essas tradições

Cristo e ajudar a humanidade mais efetivamente neste

judaicas e cristãs. Podemos continuar afirmando a

milênio do que no precedente. Quanto aos movimentos

verdade da divina eleição de Israel e o único papel

reacionários, no âmbito do anglicanismo e do catolicismo

salvífico de Cristo, enquanto admitimos que, para uma

romano e ao virulento fundamentalismo em outros

plena compreensão destes anúncios, precisamos conectá-

contextos, parece-me que eles estão desconstruindo a si

los com o contexto mais amplo, não somente com as

mesmos e estão servindo para lembrar ao povo o quão

outras religiões, mas com a inteira dinâmica da evolução

precioso é o duramente conquistado senso comum bíblico

e com uma leitura dos “sinais dos tempos”, como o

da orientação básica, do movimento ecumênico e do

intentou o Vaticano II. A tendência de afirmar que “já

Vaticano II. Nem todo período na história da Igreja

temos a plenitude da verdade em Cristo, de modo que

produz uma imagem vibrante de Cristo. O início do

não se requer nenhum diálogo com religiões estranhas”

século XX se caracterizou em desenvolver a rica e

é, de fato, não-cristã. A Bíblia nos mostra como o

poderosa imagem do Sagrado Coração. Nos anos 1960, a

encontro com os outros – com as culturas da

Teologia da Libertação, inspirada na Escritura e no

Mesopotâmia, Egito, Pérsia, Grécia – amplia a

Vaticano II, trouxe a imagem de Jesus libertador, mas

compreensão de Deus e derruba prévias estreitezas. Este

nós falhamos amplamente em abraçá-lo e desenvolvê-lo.

processo continua hoje em dia, como procuramos

Talvez hoje a via mais promissora para uma nova

entendê-lo com nossa crença no diálogo com outros.

compreensão de Cristo seja vê-lo como uma figura do

Toda a verdade já está pré-contida no Logos divino, sem

diálogo, ver seu Evangelho como direcionado ao povo de

dúvida, mas o desdobramento da encarnação deste Logos

todas as religiões e culturas e obtendo de cada uma delas

na história é um processo no qual há sempre novas

uma resposta diferente.

verdades a serem aprendidas (ver Jo 14:25; 16:12-13;
21:25).

IHU On-Line - Em Religious Pluralism and Christian
Truth (Pluralismo religioso e fé cristã) (Edinburgh

IHU On-Line - O senhor sublinhou a importância de

University Press, 1996), o senhor sugere que a verdade

um diálogo universal para o enriquecimento da

da religião não consiste integralmente na proclamação

revelação cristã. É a idéia que a compreensão do

de alguma tradição individual, mas na relação

“Logos encarnado” se desenvolve junto com o

ecumênica das grandes tradições. Como se pode

movimento da história, através deste diálogo. Como

reconciliar a singularidade deste espaço de “debate”

pode traduzir esta posição teológica em termos mais

entre as religiões com a desejada afirmação da

concretos, tendo em conta o desafio do pluralismo

verdade da própria tradição?

religioso?

Joseph O’Leary - Estamos, na atualidade, agudamente

Joseph O’Leary - Eu acredito que as “traduções”

cônscios da finitude histórica de Cristo e do cristianismo,

oferecidas pelas teologias da religião, que falam em

e de quão dependentes eles são da história específica do

termos gerais sobre como Jesus se relaciona com as

povo judeu, e de quanto o desenvolvimento do

outras religiões, não atingiram seu objetivo. A

cristianismo foi moldado, contingentemente, pelo

perspectiva geral que uma teologia das religiões pode

contexto cultural ocidental, no qual tomou lugar.

esboçar é somente uma orientação provisória. Nós

Também nos damos conta de uma história bem mais

podemos “adquiri-la” em encontros com interlocutores
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particulares de outras religiões e culturas, mas não

pode ser mensurado pelos padrões de um dogmatismo ou

podemos dizer previamente que novas imagens hão de

de um racionalismo sumário. O budismo instila a

emergir. De fato, pode ser que encontros inter-religiosos

percepção de que toda linguagem religiosa e todo dogma

sejam tão variados, heterogêneos e imprevisíveis como

têm o status de “habilidosas concepções” a serviço de

os encontros inter-humanos em geral. Os encontros não

um objetivo que as transcende. Em seu ensinamento de

ocorrem somente nos domínios da espiritualidade e da

um “desligamento da visão”, ele libera a teologia da

teologia, mas também na poesia e na arte, na política e

tendência de ser apanhada em obsessivas linhas de

em conflitos armados. O que uma teologia das religiões

pensamento. Ele desmascara a inépcia de nossa

pode fazer é encorajar uma atitude positiva e

terminologia dogmática da natureza, substância, pessoa

esperançosa para tais encontros, numa expectativa de

e hipóstase em relação a Cristo e as categorias budistas

que eles conduzirão a um mútuo reconhecimento e

do dependente co-surgimento e do vazio são mais

enriquecimento.

adequadas para realçar o pensamento de Cristo (aqui ver
John Keenan). Além disso, através de seu impacto

“Falsidade” e “verdade” das religiões

desconstrutivo, o budismo permanece constantemente

No passado, prevaleceu uma tendência apologética e

em contato com sua base rochosa, reconduzindo sem

polêmica e nosso primeiro pensamento sobre outras

cessar nossa mente nessa direção.

religiões é de que elas seriam “falsas”. Desde a
declaração Nostra Aetate do Vaticano II nosso primeiro

IHU On-Line - Quais são as descobertas mais

pensamento sobre as outras religiões é de que elas são

significativas sobre o Jesus histórico e quais são as

“verdadeiras” – de que elas exibem um raio de luz do

suas implicações para a fé cristã?

Logos divino que ilumina todas as mentes, de que elas

Joseph O’Leary - Não sou especialista neste assunto,

são produtos do Espírito que move todos os corações. O

mas sinto que quem quiser falar teologicamente sobre

encontro inter-religioso que eu considerei mais

Jesus deve encarar com a maior seriedade as questões

interessante é a exposição da fé cristã ao pensamento

históricas sobre sua vida e sobre a composição dos

budista. O ex-budista Paul Williams, que se tornou agora

Evangelhos. Schillebeeckx9, em seu livro sobre Jesus, de

um católico conservador, denuncia o budismo como

1974, delineou uma grande diretriz a este respeito para

religião atéia que não tem concepção da graça divina, e

os teólogos católicos. Os exegetas podem nela pinçar

isto é aceito entusiasticamente por pessoas que encaram

defeitos, mas isso não vem ao caso. Os teólogos devem

o budismo como moda insalubre, como “uma espécie de

se deixar ensinar pessoalmente pelos estudos histórico-

auto-erotismo espiritual” (Cardeal Ratzinger, endossado

críticos da Sagrada Escritura, mesmo que isso acabe

por Williams). Tal atitude parece-me incompatível com o

podando os seus vôos especulativos. Parece-me que a

Vaticano II.

descoberta mais importante sobre o Jesus histórico
continua sendo a que Reimarus10 intuiu originalmente e

Em seu sentido do Absoluto, seu desmantelamento dos
ídolos, sua concepção de uma graciosa finitude
incorporada em “bodhisattvas” compassivos, o budismo
tem muito a contar-nos sobre o divino e sobre a graça.
Este vasto continente de vibração interior espiritual não

9

Edward Schillebeeckx (1914): teólogo holandês, frei dominicano, é

considerado um dos mais importantes peritos oficiais do Vaticano II e
um dos mais importantes teólogos do século XX. (Nota da IHU On-Line)
10

Hermann Samuel Reimarus (1694-1768): filósofo alemão. (Nota da

IHU On-Line)
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que Johannes Weiss estabeleceu em 1892, ou seja, o

apresentou o Evangelho como transformador da

caráter radicalmente escatológico da missão de Jesus.

sociedade, invertendo as hierarquias de ricos e pobres,

Albert Schweitzer

11

é muitas vezes mencionado como a

íntimos e deserdados; e ele atribui a Jesus um manifesto,

pessoa que disse que a busca pelo Jesus histórico foi

a fala na sinagoga do capítulo 4, na qual Jesus conecta

desperdício de tempo, porque cada um dos

intimamente seu evangelho com a visão profética de

investigadores teria projetado sua própria imagem para

Isaias. Mas, apesar desta ampliação, Mateus e Lucas

dentro das fontes. Em todo o caso, seu grande estudo

captam a investida escatológica da mensagem do Reino.

(Geschichte der Leben-Jesu-Forschung [História da

O trabalho de edificação do Reino no mundo é levado em

pesquisa sobre a vida de Jesus], de 1913, originalmente

frente num espírito de esperança e expectativa, olhando

Von Reimarus zu Wrede, 1906) aclama as descobertas de

em frente, em direção ao futuro glorioso que está nas

Johannes Weiss

12

como rocha sólida em meio ao caos de

mãos de Deus. A busca do Jesus histórico remove Jesus

hipóteses contraditórias. Schweitzer via a investigação

da assimilação feita por nossas categorias usuais. Nós não

sobre a vida de Jesus como uma espécie de teologia

podemos re-ingressar na escatológica câmara de pressão

negativa, não por ela não ter obtido resultados, mas

de sua pregação. No melhor dos casos, podemos adotar

porque o Jesus atualmente encontrado era tão remoto

as acomodações de Mateus e Lucas sobre ela durante a

das nossas expectativas. A mensagem de Jesus sobre a

longa duração da vida da igreja.

iminente chegada do Reino de Deus parecia alheia e
arcaica.

A “terceira busca” do Jesus histórico
A recente “terceira busca” do Jesus histórico envereda

A mensagem dos evangelhos

por outras vias, retratando Jesus como camponês

De acordo com a pintura escatológica, Jesus viu-se a si

mediterrâneo, contra o fundo da cultura da Galiléia

mesmo e a seus discípulos como engajados numa decisiva

(como foi explorada por Sean Freyne13), encontrando

batalha dos últimos tempos, na qual o Reino de Deus

semelhanças com os filósofos cínicos, ou vendo-o como

estaria triunfando sobre as forças demoníacas que

líder carismático conduzido pelo Espírito (Marcus Borg14).

mantinham o mundo em cativeiro. Quando uma geração

Eu me questiono de que forma estes retratos

posterior de cristãos se deu conta que o fim do mundo

sobreviveriam a uma aguda crítica schweitzeriana. Uma

não parecia estar próximo, eles desenvolveram, a partir

coisa que se enraizou em nós sobre a pesquisa do Jesus

das mensagens de Jesus, uma ampla visão ética para a

histórico é o fato de que Jesus foi um judeu, e que todo

longa distância a ser percorrida. Mateus, escrevendo para

o seu modo de pensar foi judaico. O exegeticamente

os cristãos judeus, apresentou Jesus como um novo
Moisés pregando uma nova Lei e fundando uma
comunidade, com a qual ele estaria presente até o fim
dos tempos. Lucas, escrevendo para os cristãos gentios,

13

Sean Freyne: professor de Teologia no Trinity College, Dublin.

Freyne foi professor de Novo Testamento na Pontifical University,
Maynooth e Loyola University of the South, em New Orleans. É
presidente da Irish Biblical Association e integra os conselhos editoriais

11

Albert Schweitzer (1875-1965): foi um teólogo, músico, filósofo e

médico alsaciano. Formou-se em Teologia e Filosofia na Universidade
de Strasbourg, onde atuou como docente. (Nota da IHU On-Line)
12

Johannes Weiss (1694-1768): filósofo e sociólogo alemão, da

Universtität Kassel. (Nota da IHU On-Line)

SÃO LEOPOLDO, 17 DE DEZEMBRO DE 2007 | EDIÇÃO 248

das revistas Concilium e New Testament Studies. (Nota da IHU On-Line)
14

Marcus Borg: professor de Religião e Cultura na Oregon State

University. De suas obras, destacamos Meeting Jesus Again for the
first time (San Francisco: Harper San Francisco, 1994)e The God we
never knew (Nota da IHU On-Line)

18

conservador Geza Vermes15, mesmo não seguindo a linha

da visão beatífica quase imediatamente após sua

dos evangelhos sinóticos, realça isto de forma

concepção. Isso evidentemente tornaria Jesus tão

refrescante (e é elogiado por isso em algum documento

marcadamente diferente dos seres humanos ordinários,

16

vaticano). David Flusser

é outro autor estimulante nesta

como correr o risco de docetismo. Esta humanidade de

área. Nossa piedade foi tão dominada pelo Cristo do

Jesus se abre, sem dúvida, para o divino de uma forma

Quarto Evangelho – que faz trocadilhos em grego (Jo 3:3-

realmente especial – podemos atribuir-lhe as formas de

4) e fala de sua não-dualidade com o Pai num estilo antes

consciência que vemos nos grandes místicos, como Albert

indiano – de modo que ainda podemos ser chocados pelo

Nolan, OP, o faz em seu recente livro, Jesus today

terrenal senso comum judaico dos ditos mais próximos a

[Jesus hoje]. Seguindo a visão de Orígenes18, sobre a

suas palavras autênticas.

íntima união da alma de Jesus com o Verbo divino,

A presença do Jesus histórico não está na descoberta
de algo que jamais conhecemos, mas em perceber a
lacuna entre nossos retratos recebidos e o original. Isso
nos deixa livres para receber o impacto de Jesus em

América Central, que ele adotou como sua pátria. Licenciado em
Filosofia e Letras pela Universidade de St. Louis (Estados Unidos), em
1963, Jon Sobrino obteve o master em Engenharia na mesma

nossa própria interpretação criativa atual, dando-nos

Universidade. Sua formação teológica ocorreu no contexto do espírito

liberdades tão grandes como aquelas dos evangelistas. A

do Concílio Vaticano II, a realização e aplicação do Vaticano II e da II

busca do Jesus histórico não responde à pergunta “O que

Conferência Geral do Conselho Episcopal Latino-Americano, em

você diz que eu sou”, mas antes libera toda a questão,
deixa-a em aberto.

Medellín, em 1968. Doutorou-se em Teologia em 1975, na Hochschule
Sankt Georgen de Frankfurt (Alemanha) com a tese “Significado de la
cruz y resurrección de Jesús en las cristologias sistemáticas de
W.Pannenberg y J. Moltmann”. É doutor honoris causa pela

IHU On-Line - De que modo viveu Jesus suas duas
naturezas?
Joseph O’Leary - Penso que devemos dizer que ele

Universidade de Lovain, na Bélgica (1989), e pela Universidade de Santa
Clara, na Califórnia (1989). Atualmente, divide seu tempo entre as
atividades de professor de Teologia da Universidade Centroamericana,
de responsável pelo Centro de Pastoral Dom Oscar Romero, de diretor

viveu sua natureza humana da mesma forma como

da Revista Latinoamericana de Teologia e do Informativo “Cartas a las

qualquer outra pessoa o faz. A notificação do Vaticano

Iglesias”, além de ser membro do comitê editorial da Revista

contra Jon Sobrino17 repete a afirmação que Jesus gozou

Internacional de Teólogia Concilium. A respeito de Sobrino, confira a
ampla repercussão dada pelo site do IHU em suas Notícias do Dia, bem
como o artigo “A hermenêutica da ressurreição em Jon Sobrino”,

15

Geza Vermes: especialista em judaísmo, Vermes é professor

publicada na editoria Teologia Pública, escrita pela teóloga uruguaia

emérito de Estudos Judaicos da Universidade de Oxford, Reino Unido, e

Ana Formoso na edição 213 da IHU On-Line, de 28-03-2007. A IHU On-

realiza pesquisas sobre os Manuscritos do Mar Morto e o Jesus Histórico.

Line também produziu uma edição especial, intitulada Teologia da

(Nota da IHU On-Line)

Libertação, no dia 02-04-2007. A edição 214 está disponível no sítio do

16

David Flusser: professor da Universidade Hebraica de Jerusalém.

IHU (www.unisinos.br/ihu). Sobre o pensamento de Jon Sobrino, a

Há mais de três décadas ele pesquisa sobre a origem judaica do

teóloga Ana Maria Formoso produziu o ensaio Na fragilidade de Deus a

cristianismo primitivo. De suas obras, destacamos O judaísmo e as

esperança das vítimas. Um estudo da cristologia de Jon Sobrino,

origens do cristianismo (Rio de Janeiro: Imago, 2001). (Nota da IHU

publicado no Cadernos Teologia Pública nº 29, de 2007. O material

On-Line)

está disponível na nossa página eletrônica. (Nota da IHU On-Line)

17

Jon Sobrino: teólogo espanhol, jesuíta, que em 27-12-1938 entrou

18

Orígenes (aproximadamente 185-254): mestre catequista na

para a Companhia de Jesus e em 1956 e foi ordenado sacerdote em

Alexandria e discípulo de São Clemente. Criador de um sistema

1969. Desde 1957, pertence à Província da América Central, residindo

filosófico-teológico no qual o cristianismo se apresentava como a

habitualmente na cidade de San Salvador, em El Salvador, país da

culminância da filosofia grega. (Nota da IHU On-Line)
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teólogos como Rahner19 falaram de gratia unionis, a idéia

torna a crucifixão um evento de mais oração do que o é

de que o status divino de Jesus é uma graça conferida à

em Marcos. Algumas destas projeções combinam bem

sua humanidade, um grau climático da ação da graça que

com o impacto que Jesus criou e não se situam longe da

está sempre ativa em toda a humanidade.

possibilidade ou até probabilidade histórica. Outros,

Podemos imaginar que o Jesus histórico deve ter sido

especialmente em relação a João, se envolvem mais com

intensamente consciente de Deus em ação em e através

a experiência de igreja do Cristo em seu meio, do que

dele, quando ele curava os enfermos e expulsava

com o Jesus histórico.

demônios “pelo dedo de Deus” (Lucas 11,20). Que esta

Há um versículo em Mateus e Lucas que é conhecido

plenitude da consciência de Deus não o tornou menos

como “o temporal joanino” ou “um meteoro do céu

humano, mas sumamente humano, é a glória central da

joanino”, por causa de sua similaridade com o quarto

religião cristã.

Evangelho. “Todas as coisas me foram entregues pelo

Os evangelistas tendem a projetar em Jesus todos os
modelos bíblicos de proximidade com Deus – a inspiração
20

meu Pai; e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e
ninguém conhece o Pai senão o Filho e todo aquele a

dos profetas, certo misticismo “Abba” . Lucas

quem o Filho quiser revelá-lo” (Mt 11,27). Lucas o varia

acrescenta freqüentemente cenas de Jesus orando e até

ligeiramente: “ninguém conhece o Filho exceto o Pai, e
ninguém conhece o Pai exceto o Filho” (Lc 10,22). Os

19 Karl Rahner (1904-2004): importante teólogo católico do século

estudiosos vêem isto usualmente como vindo de um

XX, ingressou na Companhia de Jesus em 1922. Doutorou-se em

estágio muito posterior do material “Q”21, de onde

Filosofia e em Teologia. Foi perito do Concílio Vaticano II e professor na

Mateus e Lucas extraem a informação. Eu suponho que

Universidade de Münster. A sua obra teológica compõe-se de mais de 4
mil títulos. Suas obras principias são: Geist in Welt (O Espírito no

precisamente aqui estamos lidando com um caso de

mundo, 1939), Hörer des Wortes (Ouvinte da palavra, 1941), Schrifften

retroprojeção, a partir do impacto de Jesus no primitivo

zur Theologie (Escritos de Teologia), 16 volumes escritos entre 1954 e

cristianismo, de uma imagem do que seu relacionamento

1984, e Grundkurs des Glaubens (Curso Fundamental da Fé, 1976). Em

com o Pai deve ter sido.

2004, celebramos seu centenário de nascimento. A Unisinos dedicou à
sua memória o Simpósio Internacional O Lugar da Teologia na
Universidade do século XXI, realizado de 24 a 27 de maio daquele ano.

Jesus e sua natureza divina

A IHU On-Line nº. 90, de 1º-03-2004, publicou um artigo de Rosino
Gibellini sobre Rahner, e a edição 94, de 02-03-2004 publicou uma
entrevista de J. Moltmann, analisando o pensamento de Rahner. No dia
28-04-2004, no evento Abrindo o Livro, Érico Hammes, teólogo e
professor da PUCRS, apresentou o livro Curso fundamental da fé, uma

21

Refere-se à fonte “Q”, que é anterior aos evangelhos sinóticos

(Nota da IHU On-Line)

das principais obras de Karl Rahner. A entrevista com o prof. Érico
Hammes pode ser conferida na IHU On-Line n.º 98, de 26-04-2004.
Ainda sobre Rahner, publicamos uma entrevista com H. Vorgrimler no
IHU On-Line n.º 97, de 19-04-2004, sob o título Karl Rahner: teólogo do
Concílio Vaticano nascido há 100 anos. A edição número 102, da IHU
On-Line, de 24-05-2004, dedicou a matéria de capa à memória do
centenário de nascimento de Karl Rahner. Os Cadernos Teologia
Pública publicaram o artigo “Conceito e missão da Teologia em Karl
Rahner”, de autoria do Prof. Dr. Érico João Hammes. (Nota da IHU OnLine)
20

Abba: Termo aramaico que significa “Pai” ou, mais precisamente,

“Paizinho”. (Nota da IHU On-Line)
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Terá Jesus pensado que era divino? Bultmann22 diz que

Da mesma forma como, para a distinção trinitária,

todos os clamores que a Igreja fez sobre Jesus são

entre Deus como Pai, como Logos e como Espírito,

corretos, enquanto ele é o Evento Escatológico. De um

recomendo o minimalismo de Newman24, que reduziu a

modo mais geral, poder-se-ia dizer que ocorre em e em

doutrina em nove simples proposições (O Pai é Deus; o

torno de Jesus uma manifestação divina efetivamente

filho é Deus; o Espírito é Deus; o Filho procede do Pai; o

realizada, que João nomeia como a encarnação do Logos.

Espírito procede do Pai e do Filho; o Filho não é o Pai; o

O Jesus histórico, o profeta do Reino foi colhido neste

Filho não é o Espírito; há um só Deus). Quando

evento. Eu duvido que ele tenha extraído disto uma

retornamos da linguagem bíblica sobre Deus, sua Palavra

sofisticada visão teológica de seu próprio status

ou Sabedoria, seu Hálito ou Espírito à Trindade em si

ontológico. Quatro séculos mais tarde, Calcedônia

mesma, não estamos entrando num mundo de deliciosa

oferece um “horizonte” de Cristo (traduzindo horos

especulação sobre uma “pericorese” tripessoal, mas

23

desta forma, junto com Sarah Coakley , antes do que

ingressamos no desconhecido. Aqui, é recomendada

por “definição”), acentuando a unidade numa só pessoa,

maior sobriedade. Temos os eventos da Escritura, e o

ou a hipóstase do eterno Logos divino e o

dogma é um guia para interpretá-los, mas não estou

verdadeiramente humano Jesus. Este é um mistério

certo que poderíamos buscar um “mistério da Santíssima

profundo e insondável. O Novo Testamento usa uma

Trindade” acima e além desses eventos, como certas

linguagem de adoção – “Deus o fez igualmente Senhor e

pessoas o fizeram tão jubilosamente na Idade Média. Há

Cristo (Atos dos Apóstolos 2,36)” – enquanto a ortodoxia

quem queira fazer de uma explicação toda emplumada e

cristã insiste em seu status divino já desde sua

antes especulativa da Trindade a plataforma central do

concepção. Eu pensaria que a afirmação “Jesus é Deus”

diálogo inter-religioso, encontrando, inclusive, estruturas

leva rapidamente a engano. A última concepção e

trinitárias em outras religiões. Sabendo quão lenta e

identificação de Jesus Cristo é a do Logos divino

cautelosamente os elementos básicos da doutrina foram

irrompendo na história humana – e eu penso que isto vai

estabelecidos no século IV, penso que eles são um

tão longe quanto podemos ir, e que nós deveríamos ser

produto final, um último passo do pensamento cristão,

mais prudentes e modestos em nosso uso da linguagem

antes do que uma base, seguramente conquistada para

de uma alta cristologia.

ulteriores construções sistemáticas, em vista da atual
expansão inter-religiosa. Mesmo em nossas referências

22

Rudolf Karl Bultmann (1884-1976): teólogo luterano alemão

ordinárias a Deus, Logos, Espírito em nossa teologia das

nascido em Wiefelstede, Oldenburg, que propôs uma interpretação do

religiões, deveríamos ter cuidado para não deixar que

Novo Testamento da Bíblia apoiada em conceitos de uma filosofia

estas expressões acabem permitindo que os fenômenos

existencialista. Iniciou como professor sobre sua especialidade, o Novo

das outras religiões sejam forçadamente introduzidos no

Testamento (1916), em Breslau, Giessen e Marburg. Nessa cidade
tomou contato com Martin Heidegger e a filosofia existencialista, que

serviço da visão bíblica.

influenciou seu pensamento posterior. Morreu em Marburg, então
Alemanha Ocidental. Seu primeiro livro foi Jesus (1926) e e sua mais
famosa obra foi Das Evangelium des Johannes (1941). Na edição 114,
de 6 de setembro de 2004, publicamos, na editoria Teologia Pública,
um debate sobre a obra Teologia do Novo Testamento, com a
participação de Nélio Schneider e Johan Konings. (Nota da IHU On-Line)
23

Sarah Coakley (1951): teóloga. Atua como professora na

Universidade de Harvard. (Nota da IHU On-Line)
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John Henry Newman (1801-1890): John Henry Newman (1801-

1890): bispo anglicano inglês, convertido ao catolicismo, foi
posteriormente nomeado cardeal pelo Papa Leão XIII, em 1879. (Nota
da IHU On-Line)
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Jesus e as imagens sobre Deus: para além do masculino e do
feminino
ENTREVISTA COM ELIZABETH JOHNSON

A teóloga estadunidense Elizabeth Johnson aborda, na entrevista a seguir,
concedida por e-mail à IHU On-Line, alguns elementos para refletir a imagem
de Jesus que historicamente fomos construindo e as relações de poder que
derivam dela. “Nenhuma idéia ou imagem poderá jamais captar a plenitude
deste mistério. Como totalmente além e acima do gênero, Deus não é nem
homem nem mulher, mas Criador de ambos, igualmente, em sua divina
imagem e semelhança. Por conseguinte, podemos falar sobre Deus em termos
tanto masculinos como femininos, bem como em termos animais e cósmicos”,
afirma Johnson. Entre a variedade de imagens bíblicas sobre Deus ela lembra
do ruah, Espírito, a respiração feminina da vida impregnando o mundo, o
fogo, o leão. “Nenhuma destas imagens é pensada literalmente. Todas elas
são como dedos apontando para a lua, modos que temos para apontar para a
plenitude do mistério divino”, explica a teóloga.
Elizabeth Johnson é teóloga feminista e atua como docente da Fordham
Universitsy. De sua bibliografia, destacamos o livro She who is: the mystery of
God in feminist theological discourse (New York: Crossroad, 1992).

IHU On-Line - Quem é Jesus Cristo? O que destacaria
sobre ele a partir de sua reflexão teológica?

Jesus, seu ministério, sua morte e ressurreição, não
haveria religião cristã.

Elizabeth Johnson - No decurso dos séculos, as pessoas
moldaram diversas maneiras de identificar Jesus. Ele é o
Messias, o servo sofredor, o Caminho – a Verdade –, a
Vida, o profeta, a esperança dos perdidos, o libertador, o

IHU On-Line - O que é peculiar na reflexão
hermenêutica feminista sobre Jesus Cristo?
Elizabeth Johnson - As mulheres começam com uma

filho de Maria, o filho de Deus, o profeta da Sabedoria, o

hermenêutica da suspeita sobre a maneira com que é

Verbo feito carne, o guru, o bom Pastor, a Árvore da vida

usado o sexo masculino de Jesus no ensinamento da

sob a qual encontramos sombra num dia quente, a face

Igreja, para marginalizar a elas e a suas irmãs. Elas

humana de Deus, a Luz do mundo, o Senhor. Na teologia

refletem que a masculinidade de Jesus foi usada contra

cristã, ele é a ponte que conduz Deus e o mundo através

elas de três maneiras: para assumir que Deus é macho,

da encarnação (Deus se torna um com a carne do mundo)

para argüir que os homens são mais amados por Deus do

e ressurreição (a carne do mundo é impregnada com a

que as mulheres, e para ensinar que, por serem

vida de Deus no Cristo ressuscitado). Sem a vida de

mulheres, elas não podem representar Cristo como
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sacerdotes ordenados na Igreja Católica. Em seguida, as

divino. Embora imagens masculinas tenham sido usadas

mulheres se movem para uma hermenêutica da

com mais freqüência na tradição cristã, elas não são as

reminiscência. Elas estudam os Evangelhos e vêem como

únicas possíveis. A teologia das mulheres insiste para que

Jesus chamou mulheres para serem suas discípulas, como

a igreja também use em nossos dias imagens femininas.

elas foram testemunhas fiéis junto de sua cruz e
sepultamento, como ele apareceu primeiro a elas na

IHU On-Line - É necessário, na época atual, elaborar

manhã da Páscoa e lhes deu a missão de pregar a Boa

uma noção do divino que possa registrar melhor a

Nova. Elas estudam como ele se associou com mulheres

diversidade? Em que medida uma reflexão cristológica

na dor, na doença e no perigo, levando-lhes cura e

pode favorecer esta abertura?

esperança. Elas vêem como ele usou o exemplo de uma

Elizabeth Johnson - A verdade sobre Deus é melhor

mulher procurando a moeda perdida para representar

servida usando uma ampla diversidade de imagens, mais

Deus Redentor buscando os pecadores perdidos. E elas

do que apenas uma ou duas. Jesus deu aqui um excelente

jamais encontram uma única palavra ou gesto em que

exemplo: suas parábolas mostram uma grande

Jesus rebaixaria mulheres. Elas concluem com uma

imaginação, nomeando e falando sobre Deus de múltiplas

hermenêutica da esperança. O problema não é que Jesus

maneiras.

tenha sido um homem, mas que muitos homens não são
como Jesus. Na luz de seu exemplo, a igreja e a

IHU On-Line - A crítica teológica feminista dirige uma

sociedade devem ser transformadas para tratar as

grande atenção à questão do modo de funcionamento

mulheres como pessoas humanas plenamente adultas.

da linguagem teológica? Quais são alguns problemas
diagnosticados nesta área que difcultam uma reflexão

IHU On-Line - É correto dizer que a teologia feminista

teológica mais clara?

favorece a possibilidade de experimentar outros

Elizabeth Johnson - O símbolo de Deus funciona. A

modos de falar sobre Deus? Como isto poderia ser

teologia feminista tem análises de três problemas que

exemplificado?

resultam quando Deus é sempre apresentado somente

Elizabeth Johnson - Deus é o mistério incompreensível

como pessoa masculina: 1) Teologicamente, nós

do Amor. Nenhuma idéia ou imagem poderá jamais

esquecemos que esta linguagem é simbólica: nós a

captar a plenitude deste mistério. Como totalmente

tomamos literalmente: por isso acabamos tendo um

além e acima do gênero, Deus não é nem homem nem

ídolo, um deus inferior. 2) Sociologicamente, se Deus é

mulher, mas Criador de ambos, igualmente, em sua

sempre retratado como masculino, os humanos

divina imagem e semelhança. Por conseguinte, podemos

masculinos exercem poder em nome de Deus, como se

falar sobre Deus em termos tanto masculinos como

fossem semelhantes a “Ele”. Isto conduz a uma grande

femininos, bem como em termos animais e cósmicos. A

desigualdade, como se vê em estruturas do patriarcado,

Bíblia o faz: Deus é nosso Pai, Deus é ruah, Espírito, a

onde o poder está sempre nas mãos do homem

respiração feminina da vida impregnando o mundo. Deus

dominante. 3) Psicologicamente, as mulheres são

é um leão rugindo ou uma ave-mãe. Deus é línguas de

privadas do poder espiritual e pessoal; elas só podem

fogo. Nenhuma destas imagens é pensada literalmente.

ver-se como criadas à imagem e semelhança de Deus, se

Todas elas são como dedos apontando para a lua, modos

elas se abstraem de seu próprio corpo que é feminino.

que temos para apontar para a plenitude do mistério

Elas são levadas a depender da autoridade religiosa de
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homens para sua conexão com Deus.

entra com freqüência em conflito com determinados
tipos de cristianismo que preza o ensinamento

IHU On-Line - Quais são as maiores dificuldades e os

tradicional, a comunidade e a autoridade hierárquica. O

maiores discernimentos no diálogo entre a cristianismo

Concílio Vaticano II abriu um diálogo com o mundo

e a modernidade?

moderno, convencido de que o cristianismo e a

Elizabeth Johnson - Partindo do Iluminismo na Europa

modernidade levavam ambos a peito o bem da raça

do século XVII, a modernidade preza a investigação

humana. Algumas vezes o diálogo teve êxito, como nas

racional científica, a liberdade individual e os

áreas dos direitos humanos, e outras vezes ele fracassou.

procedimentos democráticos, entre outras coisas. Isso

Aqui ainda há muito a ser feito.

Feminismo e retorno ao Jesus histórico
ENTREVISTA COM ELISABETH PARMENTIER

As contribuições da teologia feminista e as particularidades da
teologia protestante na visão de Jesus são alguns dos temas
abordados pela teóloga protestante francesa Elisabeth Parmentier.
Segundo ela, as teólogas feministas quiseram, acima de tudo, libertar
a imagem de Jesus da insistência na metáfora do Filho – salvador
masculino –, valorizando os aspectos de Jesus Cristo que dele fazem
um ser humano aberto e acessível às mulheres, apresentando mesmo
características femininas. “Não se pode limitar Jesus Cristo a uma
causa ou a uma orientação específica”, defende.
Elisabeth Parmentier é professora de Teologia Prática, na Faculté
de Théologie Protestante Strasbourg. Defendeu sua tese de
doutorado, intitulada Les filles prodigues. Éléments pour un dialogue
entre les théologies féministe et la théologie classique, em 1996, na
Faculdade de Teologia Protestante de Strasbourg. É autora de Les
filles prodigues. Défis des théologies féministes (Genève: Labor et Fides,
1999).

IHU On-Line - Quem é Jesus? O que diria dele com
base em sua reflexão teológica?
Elisabeth Parmentier - A tradição protestante vê em

proximidade de Deus, mesmo com todas as dificuldades
do ser humano: a finitude, a morte, a solidão, a busca do
sentido da vida. Jesus Cristo é o dom que torna o

Jesus Cristo a salvação de Deus, aquele que os profetas

humano mais humano, o dom absoluto de Deus, sua

esperavam e que vem mostrar à humanidade a

afirmação, comprovando, uma vez por todas, que ele
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quer a vida em plenitude para cada um(a). As Igrejas

tentaram orientar o retrato de Jesus numa direção

protestantes insistiram em Jesus Cristo não como modelo

específica, por exemplo, a de Jesus amigo das mulheres,

do humano a ser seguido, mas como salvador que é

ou de Jesus Homem holístico, Jesus Sabedoria de Deus

oferecido à humanidade e que cumpre o que o humano

(imagem feminina), mas todas essas construções são

não pode cumprir por si mesmo: conduzi-lo através da

demasiado restritivas ou demasiado poéticas ou

morte para a vida eterna. Se a Reforma insistiu

idealizadas. O ponto comum feminista foi a rejeição do

principalmente na morte e ressurreição de Jesus Cristo,

dogma de Calcedônia, por causa da recusa da natureza

porque sua preocupação era anunciar aos humanos o dom

divina de Jesus Cristo, o que também privava a

da vida nova em Jesus Cristo, a teologia atual revalorizou

esperança cristã de uma dimensão do além da vida

a vida e a mensagem de Jesus, respondendo também a

eterna. A tentativa feminista foi o retorno ao Jesus

uma busca mais atual, que é aquela do sentido da vida.

histórico e a construção de um Jesus liberal, feminista,
ideal, ou a construção, mais marginal, de um Jesus

IHU On-Line - Qual é a particularidade da reflexão
feminista sobre Jesus o Cristo?
Elisabeth Parmentier - As teólogas feministas

esposo ou amante, que permitia confortar as posições
feministas. Não se pode limitar Jesus Cristo a uma causa
ou a uma orientação específica.

quiseram, acima de tudo, libertar a imagem de Jesus da
insistência na metáfora do Filho – salvador masculino –,

IHU On-Line - Em que medida a teologia feminista

valorizando os aspectos de Jesus Cristo que dele fazem

contribui para ampliar os modos de falar sobre Deus?

um ser humano aberto e acessível às mulheres,

Elisabeth Parmentier - As teólogas feministas,

apresentando mesmo características femininas. Elas

efetivamente, favoreceram outras possibilidades de falar

puseram realmente em evidência a maneira pela qual

a propósito de Deus, insistindo numa Trindade próxima

Jesus, nos Evangelhos, se dirige às mulheres, discute

dos humanos e afastando-se da Trindade inteiramente

questões teológicas com elas (por exemplo, com a

fundada sobre a imagem masculina do Pai, do Filho e do

Samaritana, ou com Marta junto à tumba de Lázaro).

Espírito. Elas quiseram, acima de tudo, aproximar Deus

Embora ele não tenha escolhido nenhuma mulher para

da humanidade e mostrar que Deus não é intocável e

fazer parte dos 12 discípulos, muitas mulheres o

imutável, mas que ele participa do sofrimento do mundo

seguiram, como o precisa o evangelista Lucas. As

e da humanidade. Elizabeth Johnson25, em She ho is: The

teólogas feministas insistiram também na importância

mystery of God in feminist theological Discourse (New

das mulheres na manhã de Páscoa e das mulheres

York: Crossroad, 1992) define um conceito trinitário

fundadoras das primeiras comunidades cristãs. A Boa

baseado no Deus-Sabedoria, Cristo-sabedoria de Deus,

Nova da salvação em Jesus Cristo deu ao cristianismo um

Espírito-sabedoria, que comporta elementos femininos.

novo sopro, portador das emancipações do ser humano.

Carter Heyward26 insiste na idéia que Deus é tocado pelo

Jesus Cristo restitui às mulheres a esperança da
liberdade e do respeito à sua integridade, embora ele
não tenha sido um feminista. Estas teólogas também
utilizaram Jesus Cristo para fundamentar sua dignidade
feminina de seres humanos criados à imagem de Deus de
maneira igual aos homens. Algumas teólogas feministas

25

Elizabeth Johnson: teóloga feminista, professora da Fordham

Universitsy, autora de She who is: the mystery of God in feminist
theological discourse (New York: Crossroad, 1992). (Nota da IHU OnLine)
26

Carter Heyward: teóloga, professora na Episcopal Divinity School

in Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Em 1974 Heyward foi
ordenada pastora. Entre inúmeras outras obras escreveu Touching our
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sofrimento e que Deus necessita dos humanos para salvá-

teólogas feministas retomaram a imagem da casa para

los! Ela fundamenta mesmo o verbo “to god”, tornar-se

falar da Igreja cristã, dizendo que elas são o filho mais

divino, pois os humanos devem, pelo amor, ajudar Deus

novo que deixa a casa da Igreja, porque elas são aí

no mundo. As teólogas feministas, contrariamente à

invisíveis, não consideradas, que sua palavra não é aí

teologia clássica, consideram os humanos como co-

levada a sério. O filho mais velho, nesta idéia, são os

criadores e colaboradores de Deus, e mesmo como

teólogos masculinos, os homens de Igreja e à sua frente

devendo agir em lugar de um Deus considerado muitas

os patriarcas, o Papa, os chefes da Igreja, que não

vezes como pouco presente. Na teologia “womanista”,

chegam a compreender o que querem as mulheres. Foi a

que valorizou fortemente a imagem da maternidade, a

época em que numerosas mulheres manifestaram sua

mesma está ligada ao engajamento de Deus na defesa da

revolta, notadamente na Igreja católica. O ideal, nesta

vida e da justiça (é o paralelo feminista à teologia

imagem, seria que as mulheres pudessem reencontrar a

masculina, centrada no Êxodo como libertação das

casa da Igreja como fazendo parte de sua herança. O

alienações). O engajamento de Deus pela justiça e o

trabalho feminista consistiu numa retomada crítica da

direito tem sido valorizado em todas as reflexões

herança cristã, e é regozijante constatar que as teólogas

feministas sobre o divino.

não rejeitam tudo do cristianismo, mas retomaram o que
era fundamental para revalorizar o sentido do Evangelho

IHU On-Line - Como a senhora aborda o diálogo de

num mundo que tem sede de justiça e de paz. Como a
parábola tem por objetivo o projeto de reconciliação,

uma teóloga feminista e a teologia tradicional na

penso que é importante recordar sempre que a teologia

imagem do filho pródigo?
27

Elisabeth Parmentier - A parábola do filho pródigo é

feminista, mesmo que ela seja agressiva ou que tenha

surpreendente, porque ela fala de uma casa com um pai

demolido muitas certezas, tem em vista a reconciliação

e dois filhos, mas não há nenhum personagem feminino.

dos homens e das mulheres, do humano e do cosmo, do

No entanto, numa casa se esperaria uma mãe, ou pelo

humano e de Deus.

menos uma servente. Por que elas não estão lá? Mais
estranha ainda é a atitude do pai, que nada tem daquela

IHU On-Line - O que considera serem os avanços mais

de um macho ou de um tirano doméstico. É, de fato, um

significativos para abordar Jesus na pesquisa

pai-mãe, que tem todas as características dos dois

científica?

progenitores ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, ele

Elisabeth Parmentier - A pesquisa do Jesus da história

não é nem compreendido verdadeiramente pelo filho

foi retomada diversas vezes em períodos diferentes da

mais novo, que o deixa, nem depois pelo filho mais

história. A primeira pesquisa histórico-crítica, do século

velho, quando ele acolhe seu irmão. O fim da história

XVIII ao século XX, concluiu, na tomada de consciência,

fica em aberto, porque não se sabe se o filho mais velho

de que não é possível reconstituir o que foi o “Jesus da

entrará para participar da festa com seu irmão. Algumas

História”, o homem de Nazaré, salvo por aquilo que os
textos nos dizem. O interesse deste procedimento foi de

strength: the erotic as power and the love of God (San Francisco:
Harper and Row,1989); Speaking of Christ: a lesbian feminist voice
(New York: Pilgrim, 1989) e Our passion for justice: images of power,

mostrar que é preciso superar uma imagem
fundamentalista de Jesus e de suas palavras, pois o que

sexuality and liberation (New York: Pilgrim, 1984). Confira, nesta

está escrito nos evangelhos já é a palavra das primeiras

edição, uma entrevista com a teóloga. (Nota da IHU On-Line)

comunidades cristãs, e então já é uma interpretação.

27

Lucas 15,11-32 (Nota da IHU On-Line)
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Mas isto não significa que se perca a fé ou que não se

de Deus e a Boa Nova da salvação num mundo que crê

tenha mais acesso à verdade sobre Deus. Ao contrário,

poder viver sem Deus?

sabe-se que se tem este acesso através dos testemunhos
dos fiéis, das experiências de fé já muito antigas e que
requerem sempre sua reatualização. Outra investigação
científica importante sobre Jesus foi, no século XX, a

IHU On-Line - Quais são os elementos que deve ter
uma cristologia enriquecida pela teologia feminista?
Elisabeth Parmentier - O acento feminista a considerar

reflexão sobre Jesus, o judeu. O retorno às raízes do

é o empenho por uma libertação: a salvação em Jesus

judaísmo é essencial no cristianismo para o diálogo

Cristo liberta das escravidões e oferece uma figura de

judaico-cristão contemporâneo, que deve evitar que

identificação para os pobres e os oprimidos. Jesus

continue a se desenvolver um anti-judaísmo latente. A

representa também a possibilidade de sair dos

pesquisa feminina sobre Jesus insistiu em sua profunda

fechamentos dogmáticos da cristologia tradicional sobre

humanidade e ultrapassou, portanto, a idéia de uma

as duas naturezas. Mas a insistência feminista sobre Jesus

espécie de herói intemporal.

somente homem, e não Deus, não me satisfaz, pois neste
caso Jesus foi somente um homem como os outros e não

IHU On-Line - Quais são os principais desafios que o

Deus vindo em auxílio e para o meio dos seus. Assim,

diálogo com a modernidade apresenta ao fazer

pessoalmente me atenho muito à dupla natureza do

teológico protestante?

Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e, desta

Elisabeth Parmentier - As igrejas protestantes não são

forma, ao acento posto em sua morte e ressurreição

tão atemorizadas pela modernidade quanto outras

“para nós”, pois este é o clamor do próprio Deus contra

igrejas, porque a própria Reforma teve o cuidado de

as injustiças e contra a própria morte. Este é o alerta

entrar em diálogo com o humano em sua vida cotidiana.

que Deus não é um grande pai impotente, mas o Deus do

A grande dificuldade atual vem, portanto, do fato de que

poder e da criação nova, que do nada oferece uma nova

as igrejas protestantes são mais vítimas do que outras da

criação.

modernidade e, portanto, da secularização e da

Somente as feministas latino-americanas valorizaram

descristianização. Elas não desenvolveram os ritos e a

também a ressurreição: Ivone Gebara não se satisfaz com

insistência na Igreja, mas uma teologia mais intelectual,

a insistência na morte e no sofrimento de Jesus Cristo,

mais orientada à complexidade do pensamento. O

sobretudo no contexto católico do Sul. Ela insiste no fato

protestantismo sempre rejeitou a piedade popular e suas

de que a antropologia feminista deve partir do corpo

práticas, por causa do temor de que a superstição viesse

como lugar de salvação, e compreende o corpo não só

obscurecer a verdadeira fé em Cristo. As igrejas

individualmente, mas também como corpo social,

protestantes também não obrigavam os paroquianos a

comunitário, cultural: o corpo todo deve ser realçado.

irem ao culto, porque o culto não devia ser uma “obra”,

Ela sublinha a importância da “energia” que suscita o

mas a graça e o dom de Deus. Mas, com isso, muitos

Cristo ressuscitado entre as mulheres (empowerment). A

paroquianos não se sentem verdadeiramente engajados

fé cristã deve, hoje em dia, soerguer e consolar os

nas Igrejas e são mais felizes em casa, lendo a Bíblia em

crentes e lhes permitir engajarem-se por um mundo mais

seu recanto. A noção comunitária precisa ser

amante, a partir do amor recebido de Deus em Jesus

redescoberta. Mas a modernidade é um desafio para

Cristo.

todas as Igrejas: podem elas ainda fazer escutar o apelo
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O rosto feminino de Deus
ENTREVISTA COM MARIA CLARA BINGEMER

“A pós-modernidade resgatou a transcendência que a modernidade havia
tentado banir do horizonte humano, mas resgatou uma transcendência sem
absolutos”, explica a teóloga brasileira Maria Clara Bingemer, na entrevista
a seguir, concedida por e-mail à IHU On-Line. Ela comenta as diversas
formas de viver a experiência religiosa na modernidade e na pósmodernidade. Também fala sobre as contribuições cristológicas dadas pelos
estudos de gênero. “A Cristologia é percebida inclusive por muitas mulheres
como sendo a doutrina da tradição cristã que mais freqüentemente foi
usada contra elas”, disse.
Maria Clara Bingemer é professora do departamento de teologia da PUCRio e decana do Centro de Teologia e Ciências Humanas da mesma
universidade. Ela é graduada em Jornalismo, mestre em Teologia e doutora
em Teologia Sistemática. Ela concedeu uma entrevista sobre os jesuítas na
edição número 183 da IHU On-Line, de 05-06-2006, intitulada Os jesuítas e a
expansão da cultura moderna. Na edição 220, do dia 21-05-2007, intitulada O
futuro da autonomia, uma sociedade de indivíduos?, Maria Clara Bingemer
concedeu outra entrevista: “Igreja que deseja ser ouvida numa cultura póscristã precisa ter um testemunho forte, crível e consistente, que acompanhe
o discurso”. Na edição 224, de 20-07-2007, ela participou da IHU On-Line
com a entrevista “O documento (de Aparecida) não tem o profetismo e o
sopro libertador que caracterizou Medellin e Puebla”. E na edição número
243, de 12 de novembro de 2007, falou sobre o livro de sua autoria, recémlançado, Simone Weil - A força e a fraqueza do amor (Rio de Janeiro: Rocco,
2007).

IHU On-Line - Quem é Jesus? O que destacaria d’Ele,
baseada na sua própria reflexão teológica?
Maria Clara Bingemer - Antes de tudo, Jesus é uma

(que) é (era) irmão, (que) é (era) Messias (Cristo),(que)
é Filho, é Deus.
Dizer simplesmente “Jesus é Deus”, sem supor a

pessoa humana. Creio que é esse o caminho que seguem

humanidade do mesmo Jesus, pode ser herético, pois

as primeiras testemunhas e que também nós, cristãos,

significa negar todo o processo da revelação e da

somos chamados a seguir. Jesus (que) é (era) homem,

salvação. Se não fizermos nenhuma distinção; se não
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reconhecermos nenhuma alteridade, nenhuma diferença

Cristologia é talvez um dos mais importantes e,

entre as pessoas divinas; se afirmarmos equivalente e

certamente, dos mais polêmicos. Porque se, por um

simetricamente “Jesus é Deus” assim como afirmamos “O

lado, Jesus Cristo é o centro da fé e da teologia cristãs, o

Pai é Deus”, acabaremos por afirmar e identificar “Jesus

ponto de convergência e de possibilidade de acesso da

é o Pai”, e acabaremos comprometendo nosso

pessoa humana - homem e mulher - à salvação oferecida

entendimento do Novo Testamento e a revelação que faz

pelo Deus vivo, e, portanto, à vida em plenitude que é

da pessoa de Jesus. Assim, essa é minha experiência

esse Deus em si mesmo, por outro lado, para muitas

com a pessoa de Jesus. Uma experiência de encontro.

mulheres, a masculinidade de Jesus - ou seja, o fato

Só depois virá a reflexão teológica, que faz perceber que

histórico teológico de que o Deus de toda glória e

aquele homem tem um comportamento essencialmente

majestade se haja encarnado na pessoa de um varão da

fraterno com toda e qualquer pessoa que cruza seu

Palestina há 2.000 anos -, não está isenta de problemas.

caminho. Que nele se encontram os gestos e os fatos que

Muitas teólogas feministas , em seu intento de pensar o

se espera da chegada do Messias. Que ele tem com Deus

mistério revelado desde sua perspectiva de seres

uma relação única e singular, que ninguém mais tem. Isso

humanos do sexo feminino, encontraram um obstáculo na

é o que faz possível a experiência de vê-lo morto e

pessoa de Jesus. A centralidade - o senhorio - deste Deus

experimentá-lo ressuscitado e vivo no meio de nós. E

masculino lhes soava como havendo sido empregado

proclamar, então, que ele é o Filho de Deus e Deus

doutrinária, política, psicológica e estruturalmente ao

mesmo.

serviço de uma fraternidade de irmãos e padres - a Igreja

Para chegar à confissão de fé na divindade de Jesus

-, cujos membros femininos foram sempre contados como

Cristo, tudo tem que começar em sua humanidade. É por

auxiliares ou subalternos ou, em casos especiais,

isso que Deus se fez carne em Jesus de Nazaré. Para que

percebidos como muito semelhantes aos homens para

nós possamos, a partir do núcleo de nossa humanidade,

que elas pudessem ser relativamente bem aceitas em sua

encontrá-lo e relacionarmo-nos com ele.

companhia .

IHU On-Line – Como o feminismo ajuda a entender a
pessoa de Jesus? O que seria uma cristologia
feminista?
Maria Clara Bingemer – Prefiro a palavra “reflexão de

Cristologia e questões de gênero
A Cristologia é percebida, inclusive, por muitas
mulheres como sendo a doutrina da tradição cristã que
mais freqüentemente foi usada contra elas. Algumas

gênero” do que “feminismo”. Ou seja, a consciência

afirmações de grandes mestres da teologia, como

feita reflexão de que todo conhecimento que se elabora

Agostinho de Hipona28 e, na alta escolástica, e Tomás de

necessariamente é situado, tanto no contexto histórico e

Aquino, foram interpretadas no sentido de que o macho

cultural onde se vive quanto no no gênero ao qual

é o sexo genérico da espécie humana. Somente o macho

pertencemos. Por isso, o fato de ser mulher e ter disso

representa a plenitude do potencial humano, enquanto a

consciência, obriga a levantar sobre Jesus um tipo de

mulher, por natureza, é deficiente física, moral e

reflexão a partir disso. Uma reflexão teológica, portanto,
que os homens não podem fazer.
Entre os diferentes tratados da Teologia que buscam
repensar-se a partir da perspectiva da mulher, a

28

Aurélio Agostinho (354-430): conhecido como Agostinho de Hipona

ou Santo Agostinho, bispo católico, teólogo e filósofo. É considerado
santo pelos católicos e doutor da doutrina da Igreja. (Nota da IHU OnLine)
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mentalmente. Esta concepção leva a afirmar que não só

Deus-Pai, já estamos afirmando a paternidade perfeita

depois da queda original, mas também na essência

do Pai, uma paternidade que inclui toda a dignidade e

original das coisas, a natureza deficiente da mulher a

beleza e generosidade, tanto da paternidade quanto da

confinou a uma posição subserviente na ordem social. Ela

maternidade. Em si, quando dizemos Deus-Pai, já

é, por natureza, subjugada. Portanto, a encarnação do

estamos pensando e falando num Deus que também é

Logos de Deus em um macho não seria um acidente

Mãe. A geração eterna do Filho pelo Pai é tão plena e

histórico, mas uma necessidade ontológica. O macho

perfeita que num único Filho resplandece toda ternura

representa a totalidade da natureza humana, em si

materna e todo vigor paterno de seu amor.

mesmo e como cabeça da mulher. Ele é a totalidade da

Por outro lado, não se pode cair na tentação oposta, e

imagem de Deus, enquanto a mulher por si mesma não

chamá-lo somente de Deus-Mãe. Também nossas mães

representa a imagem de Deus e não tem a totalidade da

humanas são marcadas por imperfeições e pecados, e

humanidade.

nenhuma delas consegue ser sozinha a fonte da vida de

Portanto, a cristologia feita pela mulher levanta as

seus filhos. Além disso, em nossa linguagem católica, a

seguintes perguntas: se o cristianismo é

palavra “Mãe” é específica para se falar de Maria.

fundamentalmente seguimento e identificação de e com

Estaríamos correndo um sério risco de promover

Jesus Cristo, se nisto consiste a salvação e a plena

confusões entre Maria (que não é deusa, mas criatura de

realização dos desejos do coração humano, como pode a

Deus) e Deus.

mulher encontrar seu lugar aí, em plena fidelidade a sua
condição feminina? Como encontrar o caminho para

A maternidade de Deus e de Jesus

sentir-se cidadã plena no Reino proposto por Jesus? Como

Não se pode, porém, negar a necessidade e urgência de

encontrar seu espaço na Revelação de um Deus com

apresentar a dimensão feminina de Deus. A própria Bíblia

características masculinas e numa comunidade de

fala de Deus-Pai em linguagem feminina. Consola o povo,

estrutura e corte essencialmente masculinos formada por

como a mãe consola o filho (Is 66,13). Compara-se à mãe

seus seguidores?

que nunca abandona o filho (Is 49,15). No Concílio
Regional de Toledo, no ano de 675, se afirma em

IHU On-Line - O que caracterizaria sentir Deus de um
modo feminino?
Maria Clara Bingemer - Foi Jesus quem nos ensinou a
chamar a Deus de Pai. E, certamente, ele o fez seguindo

linguagem feminina que “o Filho foi gerado do útero do
Pai”. O Papa João Paulo I, o papa-sorriso, disse: “Deus é
Pai e Mãe”.
Porém, não se pode aplicar a denominação feminina

os modelos culturais da época, que falavam

apenas à primeira pessoa da Santíssima Trindade, ou

masculinamente de Deus. Diferentemente de outros

seja, à pessoa do Pai. O amor de Deus pela humanidade,

povos que tinham também deusas, o povo de Israel

que flui da economia trinitária, é a imagem e forma da

sempre se referiu a Javé no masculino. Mas como falar

realidade mais funda de Deus. O amor assim

de Deus-Pai nessa nova linguagem? Primeiramente, é

misteriosamente entendido é inclusivo, não deixando

preciso lembrar que Deus-Pai não é pai como nossos pais

fora de si o pobre ou os pequenos deste mundo.

humanos, tão marcados por pecados e imperfeições.

A reciprocidade trinitária é matriz para a reciprocidade

Além do mais, o pai entra com apenas uma parcela na

inter-humana, primeiro e último elemento de tudo que

fonte e origem da vida de uma criança. Quando dizemos

existe. Da mesma maneira que o Filho e o Espírito Santo
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constituem referências de um Princípio sem princípio,

são os tempos hiper-modernos. A pós-modernidade

um Mistério absoluto - o Pai -, assim também o homem e

resgatou a transcendência que a modernidade havia

a mulher são constituídos através da referência a um

tentado banir do horizonte humano, mas resgatou uma

dinamismo que os transcende e constitui o mistério do

transcendência sem absolutos.

ser humano.
Cada pessoa da Trindade mostra uma harmonização de
características masculinas e femininas. Trata-se de uma
comunidade de amor que se revelou também no
feminino, assim como no masculino.

IHU On-Line - Quais são os aspectos mais relevantes
das pesquisas científicas sobre o Jesus histórico?
Maria Clara Bingemer - As pesquisas sobre o Jesus
histórico trazem, sobretudo, um aspecto relevante:
abordar o mistério de Jesus Cristo a partir da história, da

IHU On-Line - Que características adquire a
experiência religiosa na modernidade?
Maria Clara Bingemer - A experiência religiosa na

humanidade, a partir de baixo, em um movimento
ascendente. Uma cristologia ascendente parte do
humano, ou seja, trata-se de uma cristologia que parte

modernidade passa pelo crivo do processo de

“de baixo”. Segundo este modo de aproximar-se do

secularização e o domínio da razão. Toda experiência e,

mistério cristológico, Jesus foi um homem singular e

inclusive a experiência religiosa, nos tempos modernos

único. Irrepetível e absolutamente original, viveu a

deve passar pela bênção da razão. A crise dessa razão

existência ameaçada e insegura de todo ser humano,

potente que a tudo explica e a tudo justifica traz consigo

comprometendo-se na mais radical obediência a Deus

o advento de um novo tempo juntamente com uma nova

para libertar a humanidade, porque para isso havia sido

maneira de ver as coisas. Ao mesmo tempo, com o

enviado por seu Deus e Pai. Após realizar totalmente e

advento da pós-modernidade, começa uma nova

até o fim o plano de Deus, foi por Deus ressuscitado e

valorização da gratuidade, da contemplação, do sensível.

constituído Senhor e Cristo. Nesta perspectiva, estão

Não é mais valorizado apenas aquilo que passa pelo

necessariamente vinculadas a cristologia e a soteriologia,

crivo da razão, mas também e muito especialmente

o mistério de Cristo e nossa salvação, já que uma não se

aquilo que vai de encontro à afetividade e provoca a

pode compreender sem a outra. Além disso, esta

sensibilidade. A experiência religiosa irá encontrar aí

perspectiva teológica tem a vantagem de que salva a

uma maneira de ser e de existir que está mais de acordo

cristologia de todo perigo de monofisismo ou de

ao perfil do homem e da mulher pós-modernos: sinto,

infiltrações míticas, sejam elas quais forem. Nesta

logo existo. A cultura de sensações seduzidas, que

cristologia, aparece claro que Jesus Cristo foi um homem

caracteriza a pós-modernidade, irá marcar os tempos em

inteiramente igual a todos os outros seres humanos,

que vivemos com a marca indelével da afetividade

menos no pecado (Heb 4,15; cf. Fil 2,7-8).

seduzida e sensibilizada. Apenas às vezes muito
superficialmente.
Portanto, se a pura racionalidade, rígida e inflexível da

A humanidade de Jesus
Por outra parte, nesta cristologia se explicam sem

modernidade, engessou a experiência religiosa e

dificuldade toda uma série de afirmações que os

distanciou-a do viver das pessoas, por outro lado, a

evangelhos fazem sobre Jesus: dizem que ele aprendia

superficialidade e o “à flor da pele” da pós-modernidade

(Lc 2,40.50), que sentia saudades e se surpreendia (Mt

corre o risco de torná-la fluida e líquida, como líquidos

8,10; Lc 7,9; Mc 6,6), que não sabia ou conhecia certas

SÃO LEOPOLDO, 17 DE DEZEMBRO DE 2007 | EDIÇÃO 248

31

coisas (Mc 13,32), que tinha tentações (Mt 4,1-11; Mc

A tendência da cristologia ascendente, hoje, nos

1,12-13; Lc 4,1-13; 22,28), que sofreu o medo diante da

permite afirmar que Jesus experimentou sua

morte e do fracasso (Mt 26,38; Mc 14,34; Lc 22,43-45;

autoconsciência messiânica não em termos de um

Heb 5,7). Definitivamente, Jesus aparece nestes textos

messianismo régio ou monárquico ou mesmo de uma

como alguém muito humano, a quem se pode seguir e a

condição de ser preexistente, mas de um chamado

quem se pode tomar como modelo e desejar imitar.

divino. O que caracteriza, portanto, o messianismo de

Igualmente, nesta interpretação, Jesus aparece como um

Jesus é o fato de sentir-se eleito e enviado para realizar

judeu muito consciente de sua pertença ao povo eleito.

uma missão divina particular e obedecer estritamente ao

Mais: aparece como alguém que se dá conta da

chamado de Deus.

verdadeira situação de seu povo, e se compromete até o

Nesse sentido, as ações e o ensinamento de Jesus

fundo para libertar seus semelhantes das múltiplas

mostram que ele se autocompreendia dentro de uma

cadeias e escravidões (morais, religiosas, humanas) em

relação marcante com Deus seu Pai e investido de uma

que estão aprisionados, por obediência a seu Pai , em

missão especial. O sofrimento e a morte, do mesmo

quem ele vê o Deus libertador que se revelou no Antigo

modo que a esperança na ressurreição, foram assumidos

Testamento. Mas esta cristologia tem o inconveniente de

como decorrência da obediência irrestrita à vontade do

que, ao menos em princípio, não explica suficientemente

Pai. Essa vontade, necessariamente, contrariava a

toda uma série de afirmações do Novo Testamento nas

vontade daqueles que não aceitavam o messianismo de

quais se fala da preexistência de Cristo e da consciência

Jesus e sua ação libertadora e desejavam que a

messiânica de Jesus, que aparece afirmada em alguns

configuração do campo religioso judaico oficial

textos do Novo Testamento, especialmente o evangelho

permanecesse tal como estava antes de Jesus começar

de João.

sua pregação. E, embora Jesus tentasse e pretendesse
conservar em segredo a natureza da autoridade que o

IHU On-Line - O que caracteriza o messianismo

fazia tão especial, sua coerência e a força de seu carisma

cristão? Como Jesus o viveu? Como o aspecto

não deixaram de provocar indignação naqueles que

messiânico é vivido no cristianismo de hoje e quais as

desejavam esse carisma para poder ter maior influência

derivações dele?

sobre o povo e que, no entanto, não o tinham.

Maria Clara Bingemer - A messianidade de Jesus é
ponto fundamental da fé das primeiras comunidades

Messianismo sem poder nem reformismo político

cristãs. As comunidades cristãs declararam ser Jesus de

Jesus não entende seu messianismo como uma

Nazaré o Messias esperado, o que, em si mesmo, já é

atividade meramente política, de poder, mas sim de

uma confissão de fé. O Messias e o carpinteiro Jesus que

serviço, que incluirá a incompreensão, a rejeição e o

morreu crucificado pelos romanos são, então, a mesma

sofrimento. O povo vê, sim, em Jesus um profeta que se

pessoa, ou seja, o evangelista. Esse Messias é

dirige às dimensões religiosa e social do ser humano,

inseparavelmente o Filho de Deus. O evangelista nos dá a

mostrando-lhes o sentido da vida e a atitude correta a

fórmula da fé: vincula a pessoa de Jesus a um certo

ter para com Deus e com os outros a fim de viver

quadro histórico: o do ambiente judaico que espera a

plenamente. Mas se afasta dele no momento em que

vinda de um Messias, que clama pela Redenção.

compreende com certeza que ele não será nem
pretenderá ser o reformador político que eles de alguma
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maneira esperam.
Jesus mostra que seu messianismo está relacionado

principais correntes do Sinédrio. São esses que o
condenarão. O sonho de glória dos discípulos que

com o serviço a Deus. Seu messianismo não é monárquico

esperavam participar de um poder terreno de Jesus é

e triunfal. Do ponto de vista político, Jesus será

transtornado e frustrado pela realidade do sofrimento de

rejeitado justamente pelas autoridades formadas pelos

Jesus.

anciãos, sacerdotes e escribas, representantes das

Jesus para além de relativismos e fundamentalismos
ENTREVISTA COM REINHOLD BERNHARDT

“O centro do cristianismo não é a religião cristã, porém Cristo como
representante de Deus”, destaca Reinhold Bernhardt, catedrático de
Teologia Dogmática na Basiléia, em entrevista concedida por e-mail à
IHU On-Line. Isso torna os cristãos humildes. A certeza da fé pode ser
firme, sem precisar rejeitar e excluir outras certezas de verdade
religiosa. Bernhardt aceitou o desafio de falar sobre Jesus e o diálogo
possível entre as diversas visões teológicas sobre Ele.
Reinhold Bernhardt é, desde 2001, professor de Teologia dogmática e
sistemática na Universidade da Basiléia, na Suíça, onde atualmente é
decano da faculdade de teologia, bem como editor de Theologischen
Zeitschrift. Em 1989, obteve seu doutorado na faculdade de teologia,
em Heidelberg. O foco principal de seu trabalho é a teologia das
religiões. É autor de, entre outros, Metapher und Wirklichkeit e Ende des
Dialogs? Die Begegnung der Religionen und ihre theologische Reflexion, TVZ
Zürich 2006. Em espanhol, pode ser lido o seu livro La pretensión de
absolutez del cristianismo. Desde la Ilustración hasta la teología pluralista
de la religión (Bilbao: Desclée de Brouwer, 2000). Confira a entrevista.

IHU On-Line - Quem é Jesus? O que pode afirmar
sobre Ele a partir de sua reflexão teológica?
Reinhold Bernhardt - Jesus é o “Representante” de

transformado num homem. Ele é plenamente homem,
mas, como tal, ele está totalmente entregue a Deus,
totalmente locupletado do Espírito de Deus, do

Deus. Ele esteve tão perpassado pela força da presença

incondicional amor humano de Deus, da vontade e da

de Deus, que se podia e se pode dizer: ele é a “imagem

graça de Deus. Ele é “unido” (união espiritual) com Deus,

do Deus invisível” (Colossenses 1,15). Mas isto não se

porém não “um só” (unicidade física). Porque ele

deve entender fisicamente, como se Jesus fosse Deus

representou o universal e incondicional voltar-se de Deus
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para sua criação (re-presentar = tornar presente), em seu

Deus”. Trata-se de uma verdade existencial, a partir da

anúncio e em sua práxis ele ultrapassou limites étnicos,

qual o ser humano pode viver. Ela renovadamente

sociais e também religiosos. Por isso, ele também

transforma sua vida. Quando, na Bíblia, as pessoas se

apreciava não-judeus como escolhidos por Deus (Lucas

declaram partidárias de Cristo, elas não falam a

4,26s) e os destacou como modelos de fé (Mateus 8,5-13;

linguagem dos fatos, e também não a linguagem da

15, 21-28) – sem incitá-los a segui-lo. No exemplo do bom

reflexão teológica, porém a linguagem da confissão e

samaritano, Jesus não colocou antes os olhos dos judeus

reconhecimento pessoal. Assim, eu também entendo a

o sacerdote, que ia apressadamente ao serviço divino em

palavra de Cristo: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.

Jerusalém, nem o levita, porém um homem da Samaria,

Ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 14,6) como

por eles considerado como descrente, como

sentença experiencial de um cristão que crê em Cristo e

desinteressado prestador de socorro. (Lucas 10, 29-37).

que quer testemunhar ao outros humanos que em Cristo

Para Jesus, não era decisiva a confissão religiosa,

realmente está aberto o caminho para Deus. Confissão de

também não o reconhecimento dele pela fé (Mateus

adesão é louvor a Deus. E este louvor se articula na

7,21), porém fazer aquilo que Deus quer: solidariedade

linguagem da louvação (doxologia). Deve-se considerar

ativa para com famintos, enfermos, estrangeiros,

conjuntamente a espécie de linguagem na exposição das

prisioneiros (Mateust 25,31ss.). E assim ele dizia: “Quem

tradições bíblicas.

faz a vontade de Deus, é meu irmão e minha irmã e
minha mãe” (Marcos 3,35). Por isso, “virão do Oriente e

IHU On-Line - Como, em tempos de pluralismo

do Ocidente, do Norte e do Sul, os que sentarão à minha

religioso, pode ser justificada a pretensão de absolutez

mesa no Reino de Deus” (Lucas 13,39).

do cristianismo?
Reinhold Bernhardt - O cristianismo não pode impor

IHU On-Line - Em suas obras o senhor defendeu a

para si mesmo, como religião, nenhuma pretensão de

singularidade de uma inclusão não exagerada para

absolutez. Triunfalismo religioso é expressão de pecado

obter uma reflexão correta sobre a relação do

como separação de Deus. O centro do cristianismo não é

cristianismo com as outras religiões. O senhor sublinha

a religião cristã, porém Cristo como representante de

a validade da pretensão cristã pela verdade, enquanto

Deus. Karl Barth29, meu predecessor na Cátedra de

ela é entendida como expressão lingüística e

Dogmática na Basiléia, distinguiu nitidamente entre

doxológica. O senhor sublinha corretamente que ela

religião e revelação. O autocentrismo da religião ele

consiste numa proposição confessional com caráter

denominou de “descrença”. A religião autêntica é

existencial. Como desenvolve esta posição?

reconhecida no fato de que ela se autotranscende e

Reinhold Bernhardt - Jesus Cristo representa a

relativiza, ou seja, que ela aponta para a inesgotável

verdade de Deus, no modo como ela é transmitida no
Novo Testamento. Segundo Paulo, ser cristão significa:

29

Karl Barth (1886-1968): teólogo cristão protestante, pastor da

estar-em-Cristo, e isto novamente significa: estar-na-

Igreja Reformada, e um dos líderes da teologia dialética e dos

verdade-de-Deus. Isto, primariamente, não é uma

pensamentos neo-ortodoxos. Lecionou teologia em Bonn, Alemanha,

verdade proposicional, que se pode “ter” e “afirmar”

mas, em 1935, recusou-se a apoiar Adolf Hitler e teve que deixar o
país, retornando à Basiléia. Tornou-se um dos líderes da Igreja

como soma de convicções, mas é uma afirmativa

Confessante, grupo oposto ao Movimento Cristão Alemão. Foi o

confiável. Ela soa: “Nada nos pode separar do amor de

principal redator da Declaração Teológica de Barmen. (Nota da IHU OnLine)
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verdade de Deus que a precede. Esta verdade é absoluta.
Todas as tentativas religiosas de entendê-la permanecem

IHU On-Line - Em que aspectos da vida de Jesus

como historicamente relativas. Isto deveria tornar

podemos refletir sobre uma posição situada além do

humildes os cristãos. A certeza da fé pode ser firme, sem

relativismo e do fundamentalismo?

precisar rejeitar e excluir outras certezas de verdade
religiosa.

Reinhold Bernhardt - Jesus esteve plenamente
direcionado para Deus e para o advento do Reino de
Deus. Nesta relação com Deus ele viveu, pregou e agiu.

IHU On-Line - Que aspectos de um pensar e agir

Nisto ele foi tudo menos um relativista que tivesse

plural podem ser apontados na vida e na missão de

deixado ficarem lado a lado todas as pretensões de

Jesus?

verdade religiosa. O que contradizia à incondicional

Reinhold Bernhardt - De um lado, Jesus sabia ser

vontade amorosa de Deus, ele criticava duramente: “A

enviado aos judeus (Mateus 15,24), e ele também enviou

lei existe para o homem, e não o homem para a lei”!

seus discípulos aos judeus (Mateus 10,5s). Assim, ele não

Assim, ele entrava renovadamente em conflito com os

teve nenhum motivo para polemizar com os cultos não-

guias de sua própria religião, os sacerdotes e doutores da

judaicos e com seus deuses enquanto tais. Ele não utiliza

lei. Mas isto não é nenhuma expressão de

sua palavra para falar sobre a atividade multi-religiosa na

fundamentalismo religioso. Jesus repetidamente desviava

cidade helenista de Sepphoris, que só distava 8 km de

a atenção de si, apontando para Deus, como p.ex. em

sua cidade natal Nazaré. E também não nos é transmitida

Marcos 10,18 e 13,32, ou em Mateus 20,23. Ele não

nenhuma sentença contra outros povos ou cultos, mas

queria nada em seu favor e não procurava sua própria

simplesmente admoestações aos destinatários de seu

glória (João 8,50). A distinção entre a verdade de Deus e

anúncio, isto é, aos seus próprios adeptos. A eles se diz

a verdade da religião é um remédio contra a doença do

que Deus convida outros quando eles não seguem ao seu

fundamentalismo.

convite (Mateus 8,11s; Lucas 14,16-24). De outra parte,
Jesus transgrediu soberanamente limites religiosos,

IHU On-Line - Que desafios comuns podemos

quando se tratava do advento do Reino de Deus. Ele

encontrar no presente diálogo inter-religioso e no

estava convencido que Deus busca a salvação de todos e

diálogo da religião com a ciência?

que ele, como bom Pai e bom Pastor vai em busca

Reinhold Bernhardt - Nós nos encontramos em face de

daqueles que se perderam (Lucas 15) e que ele não retira

enormes problemas globais e locais, que exigem esforços

o convite para sua grande ceia, quando os primeiros

comuns das religiões. O “diálogo da vida” é cada vez

convidados não a aceitam, porém estende o convite

mais importante. Recentemente, 138 líderes religiosos

tanto mais longe (Lucas 14,16-23). Quando, segundo João

muçulmanos se dirigiram em carta aberta aos

4, ele se sentou com a mulher samaritana junto ao poço

responsáveis das igrejas cristãs e convidaram para um

e até ainda permaneceu dois dias em sua aldeia, ele

diálogo na base do comum mandamento do amor a Deus

quebrou um tabu: era proibido aos judeus ter contato

e ao próximo. Este é um sinal importante para uma

com os desprezados samaritanos. Segundo Atos dos

aproximação – precisamente em vista das atualmente

Apóstolos 10,34s, Pedro também reconheceu “que Deus

tensas relações entre o cristianismo e o islã. Para o

não olha para a pessoa, porém que em qualquer povo lhe

Brasil, também o diálogo intra-cristão com as igrejas

é bem-vindo quem o teme e faz o que é reto”.

carismáticas livres desempenhará importante papel. No
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colóquio com os cientistas da natureza, trata-se, no

esclarecimento, para mostrar que a narração bíblica

momento, sobretudo de um conflito entre o

originária não pode ser entendida como teoria sobre a

criacionismo, a narração bíblica da criação, a cosmologia

origem do mundo e que por isso também não pode entrar

natural científica e a teoria da evolução. Aqui, a teologia

em concorrência com modelos das ciências naturais.

acadêmica deve realizar amplo trabalho de

A secreta cumplicidade entre o humanismo de Jesus e o
humanismo secular
ENTREVISTA COM CLAUDE GEFFRÉ

“As relações do cristianismo e da modernidade foram relações de exclusão
recíproca. Isto é principalmente verdade para o cristianismo sob a forma do
catolicismo romano”, defende o teólogo francês Claude Geffré que fala, nesta
entrevista sobre as complexas de diálogo, sejam elas entre cristianismo e
modernidade ou entre as diversas denominações religiosas. “Muitos historiadores
se perguntam se o cristianismo não foi ele mesmo um vetor de modernidade, mesmo
que ele, finalmente, tenha sido sua vítima”. Mas, segundo o teólogo, o fim da
função social do cristianismo não origina necessariamente o fim do cristianismo
como experiência vivida e como crença pessoal.
Claude Geffré, juntamente com Régis Debray, é autor do livro Avec ou sans Dieu? Le philosophe et le théologien (Paris: Bayard, 2006). Além disso, ainda no ano
passado, publicou o livro De Babel à Pentecôte - Essais de théologie interreligieuse
(Paris: Cerf, 2006). Em português, a Editora Vozes traduziu o livro Crer e
interpretar, em 2004. Confira as entrevistas exclusivas que Claude Geffré concedeu
à revista IHU On-Line, na edição número 207, de 04-12-2006, e ao site do Instituto
Humanitas Unisinos – IHU, www.unisinos.br/ihu, intitulada “Religião com ou sem
Deus? Um diálogo de Régis Debray com um teólogo”.

IHU On-Line - Quem é Jesus? O que destacaria dele a
partir de sua reflexão teológica?
Claude Geffré - Jesus de Nazaré é proclamado o

morte de Jesus como manifestação do amor de Deus. Em
Jesus, Deus não se faz somente corpo, mas carne: “O
Verbo se fez carne” (João 1,14) significa que ele assumiu

próprio Filho de Deus pela primeira comunidade cristã, a

um corpo de carne, um corpo terrestre, “nascido de uma

partir de sua vida, sua morte e sua ressurreição. Em

mulher” (Gálatasl 4,4), enquanto ele permanece sendo

função de minha reflexão teológica, eu realçaria,

Deus em sua Alteridade transcendente. A maior lição da

sobretudo, dois aspectos: o realismo da encarnação e a
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encarnação é, ao mesmo tempo, a afirmação da infinita

como o de seu desaparecimento progressivo. Mas o fim

vulnerabilidade de Deus e da eminente dignidade do

da função social do cristianismo não origina

corpo humano. Não se pode dissociar encarnação e

necessariamente o fim do cristianismo como experiência

ressurreição. A “descida” na carne não tem outra

vivida e como crença pessoal. Pode-se pensar que, entre

finalidade senão transformá-la, transfigurá-la para dar-

as religiões do mundo, o cristianismo continua sendo uma

lhe o poder de fazer explodir a vida das próprias

religião plena de futuro, pois há uma secreta

profundezas da morte. De outra parte, a morte de Jesus

cumplicidade entre o humanismo evangélico, de que dá

é menos o sacrifício do Filho único pela redenção do

testemunho a mensagem de Jesus, e o humanismo

pecado dos homens do que a manifestação do amor

secular, que constitui o objeto do consenso da

infinito de Deus, que se faz solidário do sofrimento e da

consciência humana universal.

morte de todo ser humano. Neste sentido, a cruz é a Boa
Nova de um Deus diferente do Deus “bem conhecido” do
teísmo filosófico e teológico.

IHU On-Line - É possível manter a centralidade
constitutiva de Jesus Cristo e a sensibilidade interreligiosa? Esta idéia parece ser uma tese defendida

IHU On-Line - Em que sentido a modernidade e a
contemporaneidade podem ter ajudado para uma
melhor compreensão de Jesus e de sua proposta?
Claude Geffré - As relações do cristianismo e da

pelo senhor, como também por Jacques Dupuis, em
favor de um inclusivismo pluralista, não é verdade?
Claude Geffré - A tarefa de uma teologia das religiões
é de manter unidas a vontade divina universal de

modernidade foram relações de exclusão recíproca. Isto

salvação e a unicidade da mediação do Cristo para a

é principalmente verdade para o cristianismo sob a forma

salvação. Na linha de Jacques Dupuis30, eu defendo, pois,

do catolicismo romano. O catolicismo se quis

ao mesmo tempo, um cristocentrismo constitutivo e um

resolutamente antimoderno, na medida em que a razão

pluralismo inclusivo, a saber, os valores salutares de que

das Luzes solapava a autoridade da revelação e da

as outras religiões podem ser portadoras. Para favorecer

tradição e na qual o acontecimento das sociedades

o diálogo inter-religioso, não penso que seja necessário

democráticas contestava diretamente o princípio

adotar uma postura pluralista que sacrifique a

hierárquico da sociedade-Igreja. Atualmente, parece que

centralidade do Cristo a um teísmo indeterminado. No

o cristianismo está maduro para uma nova negociação

cristianismo não se pode, com efeito, opor o

com a modernidade, quando, durante mais de dois

teocentrismo e o cristocentrismo. Nós só conhecemos o

séculos, se tratava de duas irmãs inimigas. Muitos

Deus da revelação cristã em Jesus Cristo. É antes

historiadores se perguntam se o cristianismo não foi ele

aprofundando o mistério da encarnação, isto é, o Verbo

mesmo um vetor de modernidade, mesmo que,

feito carne, que podemos fundamentar teologicamente o

finalmente, tenha sido sua vítima. Seria o

diálogo inter-religioso.

desenvolvimento das virtualidades próprias ao
cristianismo, em particular a emergência do sujeito
humano como autônomo e como agente da história que
estaria na origem do mundo moderno. Após o crescente

30

Jacques Dupuis (1923-2004): Teólogo jesuíta belga, que trabalhou

várias décadas na Índia. Autor dos livros Gesù Cristo incontro alle
religioni (2 ed. Assisi: Cittadella, 1991) e Rumo a uma teologia cristã
do pluralismo religioso (São Paulo: Paulinas, 1999). Condenado pelo

sucesso da modernidade, a religião cristã não é mais

Vaticano, morreu, aos 81 anos, no dia 28 de dezembro de 2004.

fator de coesão social e se pode interpretar seu destino

Dedicada a ele, confira a editoria Memória da IHU On-Line n.º 130, de
28-02-2005. (Nota do IHU On-Line).
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irredutível e irrevocável nas outras tradições
IHU On-Line - É correto dizer, na sua visão, que o

religiosas?
Claude Geffré - A noção de cumprimento deve ser

cristocentrismo não é recusado, mas que é
aprofundando o mistério da encarnação que se

mantida, mas é preciso reinterpretá-la num sentido não

garante, assim, o caráter dialogal do cristianismo?

totalitário. Falando de pluralismo religioso inclusivo, se

Claude Geffré - Após a era apostólica, a Igreja

quer significar que os germes de verdade e de bondade

confessa Jesus como Filho de Deus. Mas a teologia deve

disseminados nas outras tradições religiosas podem ser a

evitar identificar o elemento histórico e contingente de

expressão do Espírito do Cristo, sempre em ação na

Jesus e seu elemento crístico e divino. A manifestação do

história. Mas é preciso respeitar sua diferença própria em

absoluto de Deus na particularidade histórica de Jesus de

relação ao cristianismo. Por isso, parece-me abusivo falar

Nazaré ajuda-nos a compreender que a unicidade do

de valores implicitamente cristãos segundo a simples

Cristo não é excludente de outras manifestações de Deus

lógica do implícito e do explícito, ou da preparação e do

na história. É insistindo na própria palavra da

cumprimento. É preferível falar de valores crísticos.

encarnação, ou seja, da união do absolutamente

Entendo, com isso, germes de verdade, de bondade e
31

universal e do absolutamente concreto (cf. Paul Tillich )

mesmo de santidade que têm um lugar secreto na

que se está em condições de des-absolutizar o

cristianidade de todo ser humano, criado não somente à

cristianismo como religião histórica e de verificar seu

imagem de Deus, mas à imagem do Cristo como novo

caráter dialogal. Após vinte séculos, nenhum dos

Adão. E é em sua própria diferença que eles encontrarão

cristianismos históricos pode ter a pretensão de encarnar

seu cumprimento em Jesus Cristo no além da própria

a essência do cristianismo como religião da revelação

história, se eles não encontrarem sua explicitação visível

final sobre o mistério de Deus. Não se pode, pois,

no cristianismo. O pensamento cristão deve suportar o

confundir a universalidade do Cristo como Verbo

enigma de uma pluralidade de tradições religiosas em sua

encarnado e a universalidade do cristianismo como

diferença irredutível. Elas não se deixam harmonizar

religião histórica. Tem-se, assim, o direito de dizer que a

facilmente com o cristianismo e seria desconhecer o

verdade de que dá testemunho o cristianismo não é nem

privilégio da revelação cristã querer procurar completá-

exclusiva, nem mesmo inclusiva de toda outra verdade

la a partir das verdades incompletas das outras religiões.

de ordem religiosa.

Mas quanto melhor conhecermos as riquezas das outras
religiões tanto melhor estaremos na condição de

IHU On-Line - Como repensar, nestes tempos de
pluralismo religioso, a noção de que no Cristo se

proceder a uma reinterpretação criadora das verdades
que realçam a singularidade cristã.

cumpriram todos os valores das outras religiões? Em
que medida tal tese respeita o que existe de

IHU On-Line - O cristianismo, como o demonstrou E.
Schillebeeckx, “não é, em primeiro lugar, uma
mensagem, mas uma experiência que se tornou uma

31

Paul Tillich (1886-1965): teólogo alemão, que viveu quase toda a

sua vida nos EUA. Foi um dos maiores teólogos protestantes do século
XX. É autor de uma importante obra. Entre os livros traduzidos em
português, pode ser consultado Coragem de ser (6. ed. Editora Paz e
Terra, 2001) e Amor, poder e justiça (São Paulo: Novo Século, 2004)

mensagem”. Em que medida o trabalho hermenêutico
que procura evocar esta experiência seria atualmente
fundamental para o diálogo inter-religioso?
Claude Geffré - A fórmula de Schillebeeckx tem a

(Nota da IHU On-Line)
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vantagem de sublinhar que nós só atingimos a

como eu já disse, ele nos permite explicitar certas

experiência cristã fundamental dos primeiros cristãos a

virtualidades da mensagem cristã. As exigências do

partir de um texto que já é uma interpretação. O texto

diálogo inter-religioso sublinham a importância de uma

do Novo Testamento só é Palavra de Deus, para nós

aproximação hermenêutica, em oposição a uma leitura

hoje em dia, se engendrar uma experiência que seja

fundamentalista dos textos. Trata-se de visar o alcance

contemporânea da experiência dos primeiros discípulos

religioso de um texto, além de sua expressão literal

em presença de Jesus, como evento de salvação. Isto

ligada a uma época histórica. E, mais em geral, a

só é possível entregando-nos a uma reinterpretação de

prática do diálogo inter-religioso nos convida a

nossos textos fundadores e de sua tradição na história a

comungar numa plenitude de verdade que está sempre

partir de nossa própria experiência histórica na Igreja

além da particularidade histórica e textual de tal ou tal

do século XXI. O diálogo com as outras religiões

tradição religiosa.

pertence a esta experiência com uma acuidade nova e,

Desacordos entre a pregação de Jesus e a da Igreja
ENTREVISTA COM JOSEPH MOINGT

O jesuíta francês Joseph Moingt é autor da obra Dieu qui vient à l'homme (Paris,
Éditions du Cerf, 2002). Já foram publicados quatro vastos volumes e a obra ainda
não está pronta. O autor, de 91 anos, atendeu solicitamente, por e-mail, ao pedido
da IHU On-Line e surpreendeu-nos com sua resposta em forma de carta dirigida à
comunidade universitária da Unisinos. Na carta, o teólogo vai respondendo às
perguntas que lhe propomos.
Joseph Moingt estudou Filosofia e Teologia no Institut Catholique de Paris. Atuou
como docente do curso de Teologia sucessivamente na Faculdade Jésuite de LiãoFourvière, no Institut Catholique de Paris e nas Faculdades de Filosofia e Teologia
da Companhia de Jésus em Paris (Centro Sèvres). De sua produção bibliográfica,
destacamos Plusieurs contributions dans des ouvrages collectifs, notamment - Le Dieu
des chrétiens - dans La Plus belle histoire de Dieu (Paris: Le Seuil, 1997) e Les Trois
visiteurs (Paris: DDB, 1999).

À comunidade universitária da Universidade do Vale do
Rio dos Sinos -Unisinos
em São Leopoldo – Brasil

Caros amigos. Eu uso o estilo epistolar para responder
às questões que me foram propostas pela revista IHU OnLine, e eu me explico imediatamente.
Estas questões são de grande pertinência e de grande
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interesse. Mas elas traçam o programa de uma cristologia

espirituais de Santo Inácio32, por uma ligação à pessoa de

completa e seriam necessárias centenas e centenas de

Jesus que impede separar a fé nele da fé em Deus e que

páginas para responder a elas seriamente. Eu fiz

convida a sempre re-situar a teologia no contexto da

trabalhos deste gênero e desta importância, mas não

narrativa evangélica. Mas a espiritualidade inaciana, de

seria sério de minha parte querer extrair um resumo de

orientação apostólica, inclina igualmente a reflexão

algumas páginas, mesmo de algumas dezenas de páginas

teológica do lado da cultura contemporânea dos

que minhas ocupações presentes não me permitiriam

europeus, à qual ela deve ambicionar anunciar hoje em

escrever, nem mesmo na prorrogação de prazo que a IHU

dia Jesus Cristo; tal abertura para a filosofia da

On-Line me concede com benevolência. A reflexão

“modernidade” não permite à teologia confinar-se no

teológica necessita desenvolver-se num longo discurso,

terreno das Escrituras bíblicas.

da mesma forma como a reflexão filosófica: ela não pode
ser posta em fórmulas. Por isso, hesitei longamente em

No final de tantos anos de estudos, sou perguntado

responder a este questionário. Se finalmente aceito fazê-

sobre quem é Jesus. Jesus. Eu não arriscaria dizer “que

lo, será simplesmente para deixar claro como eu recebo

ele esteve” no seu passado. Deixo este cuidado aos

e sinto essas questões, como me situo em relação a elas,

historiadores e remeto às milhares de páginas de John P.

mas absolutamente não para lhes dar respostas explícitas

Meier33 (A marginal Jew), que responderão com extrema

e bem argumentadas.

prudência e modéstia. No máximo, eu diria o “que ele é
para mim”: o homem (pois trata-se de Jesus) nas

Eu renuncio, pois, formalmente a inscrever minhas
reflexões no quadro da “pesquisa científica

pegadas de quem eu oriento minha vida para Deus e em
quem eu procuro a revelação de Deus.

contemporânea sobre Jesus Cristo”, como vocês desejam
fazê-lo, e por isso eu uso o estilo familiar de uma carta,

Eu, quando muito, tentei no ano passado traçar “uma

de uma conversação por carta, e também me permitiria

imagem teológica de Jesus”, a pedido da revista de

reformular, reagrupar, deslocar vossas questões e

Lisboa Didaskalia, que publicou meu artigo em francês

eventualmente excluir uma ou outra. Queiram perdoar-

no volume XXXVI/2 de 2006, sob o título “O dossier

me antecipadamente por colocar tal distância entre esse
questionário e minha resposta. Mas o tom
deliberadamente pessoal de minha carta deveria afirmar
melhor o interesse que tenho pelas pesquisas.

32

Os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola são uma breve série de

meditações, orações e exercícios mentais desenhados para serem
realizados por um período de 28 a 30 dias. (Nota da IHU On-Line)
33

John P. Meier: ex-professor de Novo Testamento no Departamento

de Estudos Bíblicos da Universidade Católica da América do Norte, onde

Jesus na experiência de um jesuíta
Minha reflexão teológica é a de um europeu educado

começou a lecionar em 1984. Atualmente, é professor da cadeira de
Novo Testamento na Universidade de Notre Dame, em Indiana. É expresidente da Catholical Biblical Association (1990-91), autor de

na fé cristã e, portanto, nutrido muito cedo e

numerosos livros, foi o editor do Catholical Biblical Quarterly. É autor

progressivamente pela grande tradição doutrinal do

de A marginal Jew. Rethinking the historical Jesus (New York:

cristianismo. Ela foi certamente influenciada por minha

Doubleday, 1991), composto pelos volumes The roots of the problem

formação na Companhia de Jesus, pela contemplação da
humanidade de Jesus à qual habituam os Exercícios

and the person, 1991 (v. 1); Mentor, message, and miracles, 1994
(v. 2) e Companions andc Competitors, 2001 (v. 3). A obra está
traduzida para o português como Um judeu marginal: repensando o
Jesus histórico (Rio de Janeiro: Imago Editora, 2003). (Nota da IHU OnLine)
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Jesus”; este artigo foi resumido e traduzido ao espanhol

ater-se, como no passado, ao ensinamento do “tratado

por Joaquim Pons Zanotti, sob o título “La imagen de

do Verbo encarnado”; eu narrei a “desconstrução” deste

Jesus”, mas eu não sei se esta tradução foi publicada,

tratado no século XX na minha obra O homem que vinha

nem onde.

de Deus. O teólogo já não pode mais ignorar os dados da
história: mas disso não é necessário concluir que a

A desconstrução da cristologia: de Jesus às primeiras

teologia dogmática perdeu irremediavelmente toda
legitimidade: os teólogos protestantes alemães, que

comunidades
Eu naturalmente, me defrontei, no decurso de meus

foram os primeiros a dar atenção a esses dados, como

anos de ensino, com o problema do “Jesus histórico”,

Pannenberg35, Moltmann36, Jüngel37, não desertaram, em

que revela o desacordo entre a pregação de Jesus e

função disso, da via especulativa.

aquela da Igreja primitiva. Hoje em dia, este problema
não é mais colocado nos termos brutais de fins do século

A hermenêutica narrativa para chegar a Jesus

XIX, porque sabe-se atualmente que a pregação da Igreja

Quais são, com efeito, os caminhos hoje abertos à

apostólica, voltada para a pessoa de Jesus, se mescla

cristologia? Há aquele da exegese histórica, mas esta não

com as narrações evangélicas, centradas no anúncio do

conduzirá, como parece que vocês crêem, à “experiência

Reino. Não há, pois, contradição entre uma e a outra; a

de Jesus”: o historiador sabe muito bem que não há

prova é que Paulo

34

diz ser ele enviado para anunciar –

acesso direto à consciência de Jesus. Na verdade, se ele

indiferentemente – Jesus Cristo morto e ressuscitado, ou
o Evangelho, ou o Reino de Deus, ou a ressurreição dos
mortos.

35

Wolfhart Pannenberg (1928): teólogo e filósofo que recupera

ferramentas e conceitos filosóficos essenciais em um contexto
confessional luterano, alemão. Durante o Simpósio Internacional O
Lugar da Teologia na Universidade do Século XXI, realizado em maio

No entanto, tive que dar-me conta da invasão da
questão histórica na cristologia, que já não permitia

de 2003 pelo IHU, foi ministrada uma oficina que tratou do pensamento
de Pannenberg. Sobre Pannenberg, confira as edições dos Cadernos
Teologia Pública nº 19, 20, 26 e 27 - A teologia na universidade do
século XXI segundo Wolfhart Pannenberg. Todas as edições estão

34

Paulo de Tarso (3 – 66 d. C.): nascido em Tarso, na Cilícia, hoje

Turquia, era originariamente chamado de Saulo. Entretanto, é mais
conhecido como São Paulo, o Apóstolo. É considerado por muitos

disponíveis para download no site do Instituto Humanitas Unisinos –
IHU, www.unisinos.br/ihu. (Nota da IHU On-Line)
36

Jürgen Moltmann (1926): professor emérito de Teologia da

cristãos como o mais importante discípulo de Jesus e, depois de Jesus,

Faculdade Evangélica da Universidade de Tübingen. Um dos mais

a figura mais importante no desenvolvimento do Cristianismo nascente.

importantes teólogos vivos da atualidade. Foi um dos inspiradores da

Paulo de Tarso é um apóstolo diferente dos demais. Primeiro porque ao

Teologia Política nos anos 1960 e influenciou a Teologia da Libertação.

contrário dos outros, Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Era um

É autor de Teologia da esperança (São Paulo: Herder, 1971) e O Deus

homem culto, frequentou uma escola em Jerusalém, fez carreira no

crucificado. A cruz de Cristo, fundamento e crítica da teologia

Tempo (era fariseu), onde foi sacerdote. Educado em duas culturas

cristã, Deus na Criação. Doutrina ecológica da criação (Vozes:

(grega e judaica), Paulo fez muito pela difusão do Cristianismo entre os

Petrópolis, 1993), entre outros. Confira a entrevista de Jürgen

gentios e é considerado uma das principais fontes da doutrina da Igreja.

Moltmann na IHU On-Line n.º 94, de 29-03-2004. Desse autor a Editora

As suas Epístolas formam uma seção fundamental do Novo Testamento.

Unisinos publicou o livro A vinda de Deus. Escatologia cristã (São

Afirma-se que ele foi quem verdadeiramente transformou o cristianismo

Leopoldo, 2003). A edição número 23 dos Cadernos Teologia Pública,

numa nova religião, e não mais numa seita do Judaísmo. Sobre Paulo de

de 26-09-2006, tem como título Da possibilidade de morte da Terra à

Tarso a IHU On-Line 175, de 10-04-2006, teve como tema de capa

afirmação da vida. A teologia ecológica de Jürgen Moltmann, de

Paulo de Tarso e a contemporaneidade. A versão encontra-se

autoria de Paulo Sérgio Lopes Gonçalves. (Nota da IHU On-Line)

disponível para download no sítio do IHU, www.unisinos.br/ihu. (Nota
da IHU On-Line)
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Eberhard Jüngel (1934) teólogo alemão, professor na Universität

Tübingen na Evangelisch-Theologische Fakultät. (Nota da IHU On-Line)
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é sério, nem sequer pretenderá fazer cristologia, que

O teólogo deverá questionar-se sobre a confiabilidade

pertence à teologia, e sim fará história; isto é tudo.

dos testemunhos dados pelos evangelistas sobre a

Meditemos atentamente sobre este “paradoxo”, inscrito

ressurreição de Jesus, examinar de que modo eles

por J. P. Meier no cabeçalho de seu primeiro volume: “O

próprios chegaram à fé nele, procurar em que a

Jesus histórico não é o Jesus real. O Jesus real não é o

ressurreição é um evento de revelação, e depois refletir

Jesus histórico”. Eu subscrevo isto plenamente (salvo que

à luz da revelação sobre toda a história de Jesus, como o

os historiadores franceses falem um pouco

fizeram os evangelistas, para reconhecer Jesus como

diferentemente da ciência histórica).

verdadeiro revelador de Deus, desvendando-se o pleno
significado do evento Jesus percebido como evento de

Outro caminho é o da “hermenêutica narrativa”, com
base na exegese escriturária, o que vocês chamam de

revelação e de salvação.
Haverá, então, bem outra coisa do que “a estrutura de

“cristologia neo-testamentária”, a qual me parece

seu ser”, na qual, é verdade, a antiga teologia se

bastante prática em nossos dias. Há exegetas bastante

enclausurara exclusivamente, mas trata-se também de

desconfiados em relação à “teologia bíblica”; eles

algo mais do que de contar a história do homem Jesus:

chamam atenção que a cristologia de Marcos não é a

nele, se concentra a história inteira da revelação e da

mesma de João etc.; a análise literária das parábolas, ou

salvação, o inteiro significado da relação de Deus com os

a análise narrativa dos relatos de curas chegam, no

homens e da fé dos homens em Deus.

entanto, a resultados interessantes, embora tenham
talvez limites metodológicos para permanecer no quadro

É neste deslocamento que a teologia entra em diálogo

da “história” de Jesus. Eu não diria mais do que isso,

com a filosofia sobre as questões do sentido; e, é através

porque, por preconceito metodológico, eu não pratico

destas questões que ela pode novamente fazer entender

pessoalmente este gênero de cristologia, enquanto ele

o “rumor de Jesus”, que ressoa nos apelos messiânicos

apela às ciências exegéticas que não são da competência

dos povos, apelos diferentes segundo a cultura e a

do teólogo (em todo o caso, não da minha).

história de cada um.

Haveria uma terceira via para uma cristologia, que
seria capaz, como dizeis, de “recuperar o terreno da
narrativa evangélica” e de “centrar-se novamente na
história de Jesus”?
De minha parte, eu pretendi fazer teologia, mas não

Cristianismo e Modernidade se encontram no terreno
da Teologia
O encontro do cristianismo com a modernidade, se
vocês entendem por “modernidade” o movimento das
idéias após o século XVII, deu-se, evidentemente, no

exegese, “narrativa”, baseada, mas não “centrada”, na

terreno da teologia; mas também sobre o da exegese e

história de Jesus. Não há teologia cristã que não esteja

da história bíblica, se vocês estendem a modernidade às

fundada sobre a revelação e sobre a fé no Cristo, e a fé

ciências constitutivas da “cultura contemporânea”.

no Cristo parte da ressurreição de Jesus, a qual, a meu

No segundo plano, é muito importante que todas as

ver, pertence antes à história de Jesus, mas não é

“ciências eclesiásticas” trabalhem com os mesmos

considerada pelos historiadores (nem por mim) como um

instrumentos e segundo os mesmos procedimentos

dado “histórico”, verificável pelos procedimentos

adotados pelo conjunto das “ciências humanas” e em

historiográficos.

contato umas com as outras. Isto é necessário para que a
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fé cristã seja respeitada nos ambientes sábios,

depende do conceito da encarnação, e jamais a idéia de

freqüentemente descrentes, e este é também o meio

uma encarnação de Deus será aceita pelos outros

para fazer penetrar nos mesmos um pouco do

monoteísmos.

pensamento cristão.

Eu sublinhei, ao contrário, como vocês justamente

No primeiro plano, o pensamento cristão contribuiu

observaram, que a fé trinitária não consiste em nomear

fortemente para a formação do pensamento moderno,

as Pessoas divinas e a mantê-las afastadas umas das

enquanto desenvolveu poderosamente a consciência de si

outras, mas, ao contrário, em contemplar e adorar esse

do indivíduo, o sentimento da responsabilidade pessoal, a

élan imóvel do amor divino, que é o próprio ser de Deus,

emergência do sujeito, a reivindicação da liberdade e

a circulação do amor doado, recebido e entregue, dom

dos direitos da pessoa humana. A autoridade católica

de si ao outro e acolhimento da alteridade na intimidade

combateu, infelizmente, essas idéias, quando via nelas

do mesmo.

um perigo para a instituição eclesiástica; seguiu-se a

A teologia deve, sobretudo, mostrar que o amor

laicização da sociedade ocidental e o abandono da fé por

trinitário é aquele pelo qual Deus em si é essencialmente

muitos europeus imbuídos das “novas idéias”. O Vaticano

Deus-para-nós, e é este o ponto no qual a teologia

II abriu caminho para uma reconciliação. A cristologia

trinitária está ligada ao mistério do Cristo. Se este ponto

pode aí trabalhar mostrando como o humanismo, ao qual

é inaceitável para as outras religiões, então não é sobre

aspira à sociedade moderna, tem sua fonte no Evangelho;

o ser uno de Deus, nem sobre o ser do Verbo encarnado

ela ajudará, desta forma, o pensamento filosófico a

que o diálogo poderá conectar-se, porém sobre o

novamente abrir-se para o “pólo infinito” do espírito

humanismo evangélico, o mais apropriado para desarmar

humano, que ela corre risco de perder, segundo o

as violências das quais as grandes religiões são

38

diagnóstico de Husserl .

portadoras. O Evangelho traz à fé trinitária este
testemunho de que Deus é acolhido pelo outro: é desta

O diálogo possível é sobre o humanismo evangélico

verdade que o mundo mais necessita.

Convém, igualmente, que a teologia trinitária entre em
“diálogo com as grandes tradições monoteístas”?,
perguntam vocês ainda. Caso se trate de velar o aspecto

Eu deixo nesta mensagem, caros amigos estudantes
brasileiros, agradecendo por acolhê-la.

trinitário da revelação cristã para facilitar um acordo
sobre a unicidade de Deus, não, eu não vejo interesse
nisso, malgrado as tímidas tendências de alguns teólogos
cristãos contemporâneos. Eu não vejo, sobretudo, a que
isso seria verdadeiramente útil, pois o conceito trinitário

38

Edmund Husserl (1859-1938): filósofo alemão, principal

representante do movimento fenomenológico. Marx e Nietzsche, até
então ignorados, influenciaram profundamente Husserl, que era um
crítico do idealismo kantiano. Husserl apresenta como idéia
fundamental de seu antipsicologismo a “intencionalidade da
consciência”, desenvolvendo conceitos como o da intuição eidética e
epoché. Pragmático, Husserl teve como discípulos Martin Heidegger,
Sartre e outros. (Nota da IHU On-Line)

SÃO LEOPOLDO, 17 DE DEZEMBRO DE 2007 | EDIÇÃO 248

43

Deus, Jesus e o pluralismo religioso
ENTREVISTA COM JOHN HICK

Para John Hick, a encarnação divina é uma idéia metafórica. “Assim, tomando um
exemplo da recente história da África do Sul, podemos dizer que Nelson Mandela
encarnou, vivenciou plenamente o espírito de perdão e reconciliação. Neste sentido
metafórico, Jesus encarnou o espírito da autodoação em resposta a uma
consciência do Pai celeste.” Para ele, considerando Jesus como um grande profeta e
doutrinador espiritual o cristianismo está preparado para um genuíno diálogo com
outras crenças, em benefício da paz mundial.
O inglês John Hick, teólogo e filósofo da religião, é considerado um dos teólogos
com vasta reflexão sobre a teologia do pluralismo religioso. Oriundo da tradição
presbiteriana da Inglaterra, hoje ligada à Igreja Reformada, é autor de diversos
livros, ainda pouco conhecidos no Brasil. Atualmente, é professor emérito da
Universidade de Birmingham, Reino Unido, e da Claremont Graduate University, da
Califórnia. Sua formação teológica e filosófica ocorreu nas universidades de
Edimburgo e Oxford. Lecionou também nos EUA (Cornell, Princeton e Claremont) e
na Grã-Bretanha (Cambridge e Birmingham). É também membro do Instituto para
Pesquisa Avançada nas Artes e em Ciências Sociais, da Universidade de Birmingham,
e vice-presidente da Sociedade Britânica para a Filosofia da Religião. Entre suas
obras publicadas em português, citamos A metáfora do Deus encarnado (Petrópolis:
Vozes, 2000) e Teologia cristã e pluralismo religioso: o arco-íris das religiões (São
Paulo: Attar, 2005). Sobre esta última obra, confira uma entrevista com Faustino
Teixeira, publicada na IHU On-Line número 162, de 31 de outubro de 2005.

IHU On-Line - Quem é Jesus Cristo? O que

Por aproximadamente dois mil anos, seus

destacaria sobre ele a partir de sua reflexão

ensinamentos sobre como viver (particularmente no

teológica?

Sermão da Montanha) e suas vívidas parábolas sobre

John Hick - Jesus de Nazaré foi um homem, um

o amor de Deus sustentaram a Igreja cristã. Ele

judeu, que emergiu no último ou nos dois últimos

mesmo não pretendeu fundar uma igreja, ou uma

anos de sua vida como um pregador e curador

nova religião, porque ele acreditava que, dentro de

carismático, chamou discípulos para segui-lo e foi

alguns anos, Deus haveria de intervir para encerrar

visto por eles como o esperado messias. Ele foi

a Era presente e inaugurar Seu reino na terra. Jesus

executado pelos romanos, pois houve, mais cedo ou

não pensou sobre si mesmo como Deus encarnado,

mais tarde, pessoas que o aclamavam, ou foram

ou como a Segunda Pessoa da divina Trindade, mas

aclamadas por outros, como o messias dos judeus.

como alguém chamado por Deus para profetizar o
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próximo Fim. Mas, pelo final do primeiro século
(como vemos no Evangelho de João), a Igreja,

IHU On-Line - A seu ver, quais são alguns efeitos

amplamente construída por São Paulo, chegou a

problemáticos que acompanharam ao longo da

divinizá-lo.

história a doutrina cristã da encarnação? É
correto dizer que a doutrina da encarnação

IHU On-Line - Em sua obra sobre a teologia

provoca necessariamente a reivindicação de

cristã das religiões, você fala que Jesus foi “um

superioridade do cristianismo sobre as outras

homem aberto à presença de Deus num grau

religiões?
John Hick - Se Jesus foi Deus encarnado, isto

verdadeiramente impressionante e que era
alimentado por uma consciência de Deus

significa que o cristianismo, único entre as

extraordinariamente intensa”. Qual é o lugar de

religiões do mundo, foi fundado por Deus em

Jesus de Nazaré em sua hipótese pluralista?

pessoa. Ele é, então, a religião do próprio Deus,

John Hick - Sim, a consciência de Jesus sobre a

para a qual Ele deseja que toda a humanidade seja

presença de Deus deve ter sido

conduzida. Esta foi, de fato, a visão da Igreja

extraordinariamente intensa. O seu lugar entre as

durante muitos séculos. Isso conduziu a que se

hipóteses pluralistas é uma de um grande número

denegrissem outras crenças, ignorando sua

de grandes figuras espirituais que se encontram na

verdadeira natureza, conduzindo também a males

39

origem de novos movimentos religiosos – o Buda ,
40

41

42

43

Zoroastro , Mahavira , Moisés , Jesus, Maomé ,

tão nefastos como a secular perseguição dos
judeus, bem como às cruzadas.

44

Nanak ...
IHU On-Line - Você aponta, em suas obras,
questionamentos precisos às reflexões
39

Buda: é um título dado na religião budista àqueles que

despertaram plenamente para a verdadeira natureza dos fenômenos e

cristológicas que acompanham os concílios de
Nicéia e Calcedônia. A seu ver, há que avançar

se puseram a divulgar tal redescoberta aos demais seres. “A verdadeira

teologicamente para além desses concílios? Em

natureza dos fenômenos”, aqui, quer dizer o entendimento de que

que sentido?

todos os fenômenos são impermanentes, insatisfatórios e impessoais.
Tornando-se consciente dessas características da realidade, seria
possível viver de maneira plena, livre dos condicionamentos mentais

John Hick - Sim, as formulações de Nicéia 45 e
Calcedônia 46 poderiam ser encaradas como

que causam a insatisfação, o descontentamento, o sofrimento. (Nota da
IHU On-Line)
40

Zoroastro ou Zaratustra: profeta persa nascido em meados do

século VII a. C, fundador do masdeísmo, religião adotada oficialmente
pelos Aquemênidas (558-330 a. C.). (Nota da IHU On-Line)
41

Mahavira (599 a.C. – 527 a. C.): é considerado o fundador do

43

Muhammad, Muhammad (Maomé): Líder religioso e político árabe.

Segundo a religião islâmica, Maomé é o mais recente e último profeta
do Deus de Abraão. (Nota da IHU On-Line)
44

Guru Nanak (1469-1538): foi o fundador do sikhismo. Ele nasceu na

aldeia de Rai Bhoi di Talvandi. Hoje, a região está dividida entre o

jainismo, uma das religiões mais antigas da Índia, juntamente como

Paquistão e a Índia. De acordo com a tradição sikh, Nanak desapareceu

hinduísmo, budismo. Os seguidores do jainisimo não consideram Deus

num rio, e três dias depois, regressou. Abandonou a familia e viajou

como criador ou figura central da religião. (Nota da IHU On-Line)

pelos quatro cantos da Índia, visitando locais de peregrinação hindu e

42

Moisés: profeta israelita. Para os judeus e cristãos ele é

considerado um dos principais líderes religiosos. Para os muçulmanos,

muçulmana. (Nota da IHU On-Line)
45

Concílios de Nicéia: o Concílio de Nicéia é o primeiro Concílio

foi um grande profeta. Durante 40 anos, conduziu o povo de Israel na

Ecumênico do Cristianismo, que aconteceu em 325, para discutir

peregrinaçao pelo deserto. (Nota da IHU On-Line)

questões cristológicas.(Nota da IHU On-Line)
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importantes documentos históricos, mas já não são

um genuíno diálogo com outras crenças, em

usadas hoje em dia. Os teólogos jamais foram

benefício da paz mundial.

capazes de tornar inteligível a idéia de que Jesus
tem duas naturezas, uma humana e a outra divina.
Como pode um indivíduo histórico ser ambas as
coisas, humanamente finito e divinamente infinito,
humanamente frágil e divinamente onipotente,
humanamente ignorante e divinamente onisciente,
humanamente criado e divinamente o criador do
universo?

IHU On-Line - Que elementos devem ser levados
em conta para uma cristologia em diálogo com a
contemporaneidade?
John Hick - Nós precisamos ver a idéia da
encarnação divina como uma idéia metafórica.
Encarnar-se, para exemplificar, é incorporar-se
para viver plenamente sua própria vida. Assim,
tomando um exemplo da recente história da África
do Sul, podemos dizer que Nelson Mandela
encarnou, vivenciou plenamente o espírito de
perdão e reconciliação. Neste sentido metafórico,
Jesus encarnou o espírito da autodoação em
resposta a uma consciência do Pai celeste. (“Filho
de Deus” é, por conseguinte, uma metáfora,
familiar no âmbito do judaísmo: Adão foi filho de
Deus, os anjos eram filhos de Deus, os antigos reis
hebreus foram coroados como filhos de Deus e, de
fato, qualquer judeu realmente piedoso e bom
poderia ser chamado filho de Deus.) Com Jesus
visto como um grande profeta e doutrinador
espiritual, o cristianismo está, pois, preparado para

46

Concílio de Calcedônia: concílio ecumênico realizado entre 8 de

outubro e 1º de novembro de 451 na Calcedônia, cidade da Bitínia, na
Ásia Menor. Foi o quarto dos primeiros sete Concílios da história do
Cristianismo, onde foi repudiada a doutrina de Eutiques do monofisismo
e declarando que Jesus é ao mesmo tempo homem e Deus, a segunda
pessoa da Santíssima Trindade. (Nota da IHU On-Line)
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O homem que torna Deus uma realidade para nós
ENTREVISTA COM GAVIN D’COSTA

Jesus foi um “carpinteiro, concebido por uma mulher fora do matrimônio, nascido
num estábulo, é o homem que torna Deus uma realidade para nós”, afirma o teólogo
Gavin D’Costa. Ele aborda questões relacionadas à compreensão teológica de Jesus
homem-Deus, à forma de abordar o assunto na universidade, ao diálogo com as
religiões. Para Costa, Jesus é “o homem que nos faz perceber que fomos tão
desfigurados por padrões culturais habituais, que nem sequer percebemos nosso
barbarismo. Ele é o homem que nos traz a verdade, a conturbadora e maravilhosa
verdade de que somos plenamente amados por um Deus que tudo quer perdoar-nos,
porque ele deseja restaurar-nos em nossa original bondade e beleza”.
Gavin D’Costa é um teólogo católico, nascido no Kenya, de origem hindu, que tem se
dedicado ao estudo do diálogo entre as religiões. Professor de Teologia Cristã na
Universidade de Bristol, da Grã-Bretanha, Gavin D’Costa é o responsável pelo
departamento de estudos religiosos e teológicos de Bristol desde 1993. Na
Universidade de Birmingham, esteve sob a orientação teológica de John Hick, que
colabora nesta edição com a entrevista “Deus, Jesus e o pluralismo religioso”. Após
graduar-se, estudou na Universidade de Cambridge antes de ensinar em Londres e,
depois, na universidade de Bristol. Escreveu duas obras que tiveram grande impacto
no campo do estudo das religiões comparadas. Uma se intitula John Hick's theology of
religions: a critical evaluation (Lanham/New York/London: University Press of America,
1987), e a outra Theology and religious pluralism. The challenge of other religions
(Oxford/New York: Basil Blackwell, 1986). Seu livro mais recente é Theology in the
public square. Church, academy and nation (Oxford: Blackwell, 2005).

IHU On-Line - Quem é Jesus Cristo? O que o senhor

qualquer custo, especialmente quando nos defrontamos

destacaria sobre ele a partir de sua reflexão teológica?

com a bondade, o perdão e o amor. Ele é o homem que

Gavin C. Costa - O carpinteiro, concebido por uma

nos faz perceber que fomos tão desfigurados por padrões

mulher fora do matrimônio, nascido num estábulo, é o

culturais habituais, que nem sequer percebemos nosso

homem que torna Deus uma realidade para nós. Ele é o

barbarismo. Ele é o homem que nos traz a verdade, a

homem que, em seus ensinamentos, em seu padrão de

conturbadora e maravilhosa verdade de que somos

vida, em sua morte e ressurreição, nos conduz à

plenamente amados por um Deus que tudo quer perdoar-

estilhaçante realidade de que somos assassinos cruéis

nos, porque ele deseja restaurar-nos em nossa original

que promovemos nossas ideologias e desejos egoístas a

bondade e beleza. Classicamente, isso é expresso no
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ensinamento de que Jesus é verdadeiramente “homem”

governo, que está relacionada com prosperidade

e verdadeiramente “Deus”. Mais uma coisa: ele não é

econômica, armas, desenvolvimento IT, e o deus do

simplesmente um ótimo exemplo de bondade, perdão,

dinheiro. Os cristãos precisam começar a levantar

amante benevolência, e assim por diante. Ele é esses

perturbadoras questões sobre todos esses objetivos e

verdadeiros atributos tão intensamente quanto ele é

desmascarar as idolatrias que preenchem nossos desejos.

Deus. Nós, cristãos – e toda a criação, começaremos a

A universidade não está isenta de idolatria.

participar da vida de Deus tanto quanto participarmos
destes padrões. Quando os cristãos abandonam estes

IHU On-Line - Como pode ser justificado, em nossa

padrões, eles desonram Deus de uma forma pela qual

época, o valor e o sentido de uma cristologia

muitos não-cristãos talvez jamais o façam.

normativa?
Gavin C. Costa - Lembrem o que eu disse sobre Jesus:

IHU On-Line - Como pode a pessoa de Jesus ser

ele não é apenas mais um bom exemplo de bondade,

abordada, estudada, pensada nas universidades? Qual

perdão, amabilidade etc. Ele encarna estes verdadeiros

seria a função de uma teologia pública na academia?

atributos enquanto ele é Deus. Dois aspectos ulteriores

Gavin C. Costa - Devemos ser cautelosos na

precisam ser elaborados. Em primeiro lugar, Cristo é

transformação de Jesus num objeto de estudos

normativo no sentido de que nós devemos ser totalmente

históricos, de modo que ele se torne o único interesse de

dedicados às virtudes, já que elas são frutos do Espírito;

estudos histórico-textuais. Isso é o que a universidade

é isso que nos conduz a Deus. Em segundo lugar,

tendeu a fazer nos últimos duzentos anos. Isso se deve

entendendo e praticando estas virtudes, só poderemos

parcialmente à secularização e parcialmente ao domínio

agir desta forma, engajando-nos em cada desafio que

do modelo historicista nas artes. Felizmente, pensadores

opera na história: por exemplo, outras formas de vida,

pós-modernos questionaram essa tentativa idolátrica de

incluindo as religiões mundiais, questões econômicas e

seguir um único padrão de conhecimento. Infelizmente, a

sociais, ecologia, como sustentar um planeta que consiga

pós-modernidade simplesmente arrastou, em seu próprio

carregar todas as culturas e classes num nível que possa

seguimento, um relativismo e uma ulterior fragmentação

ser nutritivo e criativo para todos – e assim por diante.

da Universidade e uma perda do sentido dos objetivos da

Mas minha convicção é que nenhuma destas grandes e

Universidade, exceto em algumas regiões ricas, em que

candentes questões pode ser devidamente entendida,

esta promoveu uma verdadeira elite e um auto-

nem respondida isoladamente, sem prece e participação

indulgente conjunto de práticas. A pessoa ressuscitada

na vida de Deus. Pois somente assim seremos capazes de

de Jesus Cristo é atualmente, como diz Paulo, co-

nos orientar comunitariamente, dando-nos conta de

extensiva com o “corpo de Cristo”, a Igreja. Esta precisa

quem somos e de nossa solidariedade com o mais fraco.

um bocado de tempo para começar a dar-se conta dos

Somente então poderemos direcionar e resolver estas

desafios nisso envolvidos. Então, antes de podermos

questões.

responder à questão sobre como pode “Jesus” ser
pensado na universidade, nós temos que perguntar com

IHU On-Line - O senhor sublinhou, num clássico

que tipo de universidade e com que concepções de

artigo, numa obra que analisa a questão da unidade

conhecimento e poder estamos lidando? Nossas

cristã reexaminada, que os cristãos deixam de ser fiéis

universidades modernas servem usualmente à agenda do

à sua vocação cristã, quando deixam de sentir a
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presença da auto-revelação de Deus nas religiões

recursos da terra e a obesidade está se tornando a

mundiais. Em sua visão, isso é uma escuta que

norma. Estes exemplos poderiam ser multiplicados

enriquece a autocompreensão cristã? Como

muitas vezes mais. E os cristãos serão sempre chamados

desenvolver melhor esta questão?

ao desafio por outras religiões, em suas práticas e

Gavin C. Costa - Eu penso que isto é muito simples.
Cada encontro pode trazer-nos mais perto de Deus, já

ensinamentos, se não promoverem justiça, paz e
reverência pela verdade.

que o Espírito de Deus está presente no coração e nas
estruturas de todos os povos, junto com o pecado, o

IHU On-Line - De que modo o senhor reage à hipótese

orgulho, o prazer, a avareza etc. Por isso, penso que nós

de pluralismo defendida por diversos teólogos

nos fechamos para Deus quando nos fechamos para

contemporâneos? É possível manter a identidade

outras religiões e culturas. Isso não quer dizer que, por

cristã, quando é questionada a constituição de Jesus

eles, chegaremos a uma nova revelação. Isso é

como salvador?

impossível, tão central como é o ensinamento sobre

Gavin C. Costa - Os pluralistas, como são chamados,

Jesus de que ele É a auto-revelação de Deus. Mas nós nos

são motivados por um impulso salvador: não pretendem

confrontaremos com ensinamentos e práticas que nos

denegrir outras religiões. Isto é algo bom. Eles sentem

envergonharão de nosso pobre discipulado sob diversos

corretamente vergonha do comportamento do

aspectos e nos farão redescobrir ou aprender, pela

cristianismo neste campo. Mas eles avançam demais, com

primeira vez, a verdade que nos foi dada em Jesus

demasiada facilidade e de modo realmente

Cristo. Por exemplo, quando eu via muçulmanos orando

desnecessário. Eles pensam que, se proclamamos que

fervorosamente cinco vezes por dia, quando estive no

Jesus é a verdade, o caminho, a vida, devemos

Egito, eu me dei conta quanto eu sirvo Deus em

necessariamente ser negativos em relação a outras

momentos convenientes (domingos de manhã na missa

religiões, tanto em termos de suas estruturas, crenças e

etc.), em vez de permitir que todo o meu dia seja

práticas, como também em termos de salvação para os

tomado por sua presença. Quando vejo certos grupos

não-cristãos. Estas coisas negativas simplesmente não

muçulmanos desenvolvendo uma economia sem usura

decorrem, teológica ou historicamente, da proclamação

(“riba” no Corão), eu deploro a perda desta tradição em

do cristianismo sobre Jesus – embora, lastimavelmente,

nossa vida cristã. Quando vejo as maravilhosas práticas

elas às vezes aconteçam. A Igreja Católica não vê de

47

de jejum no Ramadã , mesmo em regiões de grande

modo ambíguo essas coisas negativas, que não são

pobreza, eu igualmente me espanto por que isto

corolário de sua positiva proclamação sobre Jesus. Os

desapareceu quase integralmente do cristianismo

pluralistas, infelizmente, acabam “jogando fora o bebê

europeu em regiões onde consumimos a maior parte dos

com a água do banho”. Eu encontrei, por exemplo,
muçulmanos chocados com cristãos pluralistas,

47

Ramadã: nono mês do calendário islâmico. É o mês durante o qual

estranhando aquilo em que crêem e porque abandonaram

os muçulmanos praticam o seu jejum ritual, o quarto dos cinco pilares

a fé de seus progenitores. Respeito não significa

do Islã. A palavra Ramadã encontra-se relacionada com a palavra árabe

consentimento!

ramida, “ser ardente”, possivelmente pelo facto do Islã ter celebrado
este jejum pela primeira vez no período mais quente do ano. Uma vez
que o calendário islâmico é lunar, o Ramadã não é celebrado todos os
anos na mesma data, podendo passar por todas as estações do ano.

IHU On-Line - Quais seriam as mudanças que o senhor
apontaria como indispensáveis nas igrejas cristãs para

(Nota da IHU On-Line)
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viverem o cristianismo neste século?
Gavin C. Costa - Três coisas. Primeiro, criar pequenas

solidariedade com os fracos e vulneráveis, e sempre
desafiando o militarismo. Essa igreja é política por sua

comunidades onde as pessoas realmente comecem a

própria existência. As igrejas no Brasil devem explorar

conhecer-se mutuamente e cuidar uns dos outros. Isso

sua própria vocação, mas na Europa a missão é agora

acontece em liturgias em que as alegrias, preocupações e

central, já que a vida cristã está desaparecendo

complexidades de nossas vidas são sinceramente trazidas

rapidamente. Terceiro: não se desesperem. A vida está

ao altar, onde comungamos da mesma taça. Nossas

repleta de complexidade e sofrimento, de diferentes

igrejas devem ser comunidades nas quais brilhe o amor

maneiras para diferentes povos. A vida cristã deve

de Deus, por serem nutridas por este amor na liturgia.

novamente refletir uma alternativa: que uma só coisa é

Segundo: culto religioso e política são inseparáveis. Isso

importante e nada, seja lá o que for, pode extingui-la. A

sempre traz problemas, mas, se procurarmos viver uma

fé é um dom sobrenatural e é o tema central da nova

vida virtuosa, nossas vidas serão inevitavelmente

encíclica do Papa Bento XVI. A primeira foi sobre o amor.

políticas. Na Europa, as comunidades cristãs devem viver

Ele sabe com muita clareza o que é importante e central

com simplicidade, sem afluência ou consumismo, em real

para a fé!

A unidade de Jesus com os seres humanos
POR PETER HÜNERMANN

O teólogo alemão Peter Hünermann apresenta, no artigo a seguir, alguns traços
significativos da pessoa e da proposta de Jesus de Nazaré. Hünermann respondeu
unicamente à primeira pergunta proposta pela IHU On-Line, “Quem é Jesus?”, a
partir de passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Peter Hünermann é
professor emérito de Teologia Dogmática, na Universidade de Tübingen, na
Alemanha. Estudou Filosofia e Teologia em Roma, Munique e Freiburg. Autor de uma
vasta obra teológica, citamos a de cinco volumes intitulada Herders Theologischer
Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Freiburg 2004/5.

Jesus de Nazaré encontrou-se com os homens de

(Lucas, o Evangelista, fala em cada capítulo de

sua época e ele se encontra com os homens de hoje

Jesus orando). Jesus vive do cumprimento da

como alguém que é inteiramente preenchido por

vontade de Deus: “Meu alimento é fazer a vontade

Deus, e é um com Deus, seu Pai. Ele se encontra

de Deus” (João 4, 34). Ele busca sua honra (João 8,

com as pessoas como alguém que está totalmente

49). Ele anuncia o seu Reino: “Completaram-se os

aberto para os humanos, sendo um com eles. Os

tempos, está próximo o Reino de Deus, convertei-

Evangelhos descrevem isto de maneira explícita.

vos e crede no Evangelho” (Marcos 1, 15).

Sua unidade com Deus manifesta-se em sua oração
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principalmente com aqueles que estão ameaçados e

Esses conflitos levam à condenação de Jesus à

em perigo em sua humanidade, vive com os pobres,

morte na cruz. É a mais cruel forma de execução

os enfermos, os socialmente marginalizados, as

daquela época.

crianças. Assim, Jesus pode dizer aos discípulos de

Esta admirável conduta de Jesus, seu anúncio, sua

João Batista: “Ide e anunciai a João o que vistes e

práxis, não são apenas sua condição privada, sua

ouvistes. Cegos vêem, coxos andam, leprosos são

“manifestação ou aparecimento”. Com seu anúncio

curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam e aos

do domínio de Deus que está próximo, com sua

pobres é anunciada a Boa Nova (Lucas 7, 22)”.

mensagem de conversão e reconciliação com Deus,

Homens e mulheres fazem parte de seu círculo de

Jesus pretende cumprir as palavras dos profetas.

discípulos. De sua unidade com Deus e de sua

Na primeira pregação pública em Nazaré, Jesus lê a

unidade com os homens, sua vida adquire uma

palavra de Isaías 61, 1 s.: “’O espírito do Senhor

inaudita firmeza e incondicionalidade. Ela o conduz

está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para

a uma dura crítica também às autoridades

trazer aos pobres a Boa Nova’... Fechou então o

religiosas, à sua inautenticidade e sua desfiguração

livro... e começou a expor-lhes: ‘Hoje se cumpriu a

da vontade de Deus: “Então Jesus falou às

palavra da Escritura que acabais de ouvir’” (Lucas

multidões e aos seus discípulos, dizendo: ‘Na

4, 18-22). Israel crê num único Deus, Criador do

cátedra de Moisés se assentaram os escribas e os

céu e da terra. Ele crê que Deus escolheu Abraão e

fariseus. Fazei, pois, e observai tudo o que eles vos

seus antepassados para serem suas testemunhas em

disserem, mas não os imiteis em suas ações’

meio às crenças idolátricas pagãs. Israel crê que

(Mateus 23, 1ss.)”, seguindo, então, a longa lista

Deus libertou o povo do Egito, que ele foi seu Juiz

dos aspectos críticos. Porém, da mesma forma

e justiceiro, que conduziu o povo, por causa de

Jesus criticou as falsas condutas do povo, que

seus pecados, ao exílio na Babilônia. Israel espera –

marcam amplamente o comportamento público da

segundo a palavra do Profeta - que neste mundo,

sociedade de sua época. O Sermão da Montanha de

marcado pela sombra da morte, brilhará Sua Luz,

Jesus está repleto de tais pontos críticos (Mateus

de modo que também os povos pagãos serão

5).

conduzidos junto com Israel (Isaías 2, 1-5), que

Mas Jesus não é apenas um pregador moral. Tal

será fundada uma nova aliança, na qual Deus dará

conduta, que ele denuncia, contradiz a vontade de

sua “lei” no interior dos homens e a inscreverá em

Deus e traz consigo o julgamento de Deus. Ele não

seu coração: “Ninguém mais terá que instruir seu

se coaduna com o Reino de Deus. Para ingressar no

próximo ou irmão, dizendo: ‘Reconhece o Senhor!’

Reino de Deus, é necessária a conversão. E Deus

porque todos me conhecerão, dos menores aos

perdoa o pecador, perdoa os pecados e se

maiores – oráculo do Senhor – porque perdoarei sua

reconcilia com os homens. Em suas grandes

culpa e não mais me lembrarei de seu pecado”

parábolas, Jesus fala da alegria que há em Deus,

(Jeremias 31, 31-34). Esta intervenção de Deus está

quando um pecador se converte (Lucas 15).

conectada com o suscitar de um rebento da raiz de
Davi (cf. Jr 23, 5-8); em Is 42, 1 ss.: 49, 1 ss., 50, 4
ss.; 52, 13 ss. Encontra-se o anúncio do Servo de
Deus, no qual Deus depositou seu Espírito e que
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levará aos povos o direito (42, 1). Ele deverá

Por causa de sua mensagem, por causa de sua

renovara a Aliança com o povo, anunciar aos povos

obra, a seguinte pergunta acompanha Jesus: “És tu

a salvação de Deus, porém ele encontrará rejeição.

aquele que deve vir, ou devemos esperar por um

Ele será “maltratado e humilhado” (Is 53, 7),

outro?” (Mt 11, 3). Mas Jesus não se proclama

condenado e morto, “embora ele não tivesse

simplesmente como o “Filho de Davi”, o “Messias”,

praticado nenhuma injustiça nem houvesse

o Ungido de Deus. Não deve o próprio Deus dar

falsidade em sua boca” (Is 53, 9). Porém, Deus não

testemunho de seu Ungido que em seu nome e

o mantém na morte: “Por isso, lhe darei sua

missão traz à história a salvação de Deus? No final

participação entre os grandes e com os poderosos

de sua vida, na sessão do tribunal, ele, em todo o

ele partilhará os despojos, porque ele entregou sua

caso, responde publicamente à pergunta do Sumo

vida à morte e se deixou contar entre os

Sacerdote: “És tu o Messias, o Filho de Deus

malfeitores. Na realidade ele carregava os pecados

bendito?” “Eu o sou” (Mc 14, 61 s.). Pilatos assume

de muitos e intervinha em favor dos culpados”

esta acusação, que Jesus se teria constituído rei de

(Isaías 53, 12).

Israel e fixa esta acusação na inscrição da cruz:
“Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus”.
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Brasil em Foco
“A violência institucional ilegal é exercida hoje como uma
política sistêmica. Governos não fazem mais a diferença”
ENTREVISTA COM PAULO ARANTES

Em entrevista exclusiva à IHU On-Line, concedida por e-mail, o filósofo Paulo Arantes
constata: “tortura-se desde sempre em qualquer cadeia pública brasileira. O escândalo
dos anos de chumbo é que esta prática se estendeu aos brancos de classe média
politicamente radicalizados. Quer dizer, o que havia de chocante era a inédita
ampliação das classes torturáveis brasileiras, até então seletivamente restritas aos
pobres, negros e presos”. E continua: “Não deixa de ser inquietante reparar que é
precisamente esta a circunstância histórica que viu nascer o que viria depois a se
institucionalizar como uma política de direitos humanos e igualmente não por acaso
desde então acoplada à eterna promessa de uma ‘verdadeira’ política de segurança
pública, em contraposição à usual, baseada na escalada punitiva, desde o
enfrentamento tipo ‘guerra urbana’ até o endurecimento contínuo da execução penal”.
Graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), é doutor pela
Universidade Paris X, Nanterre, com a tese Hegel: l’ordre du temps (Paris: Harmattan,
2000), também disponível em português: Hegel: a ordem do tempo (2. ed. São Paulo:
Hucitec, 2000). Arantes é docente emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, departamento de Filosofia da USP. Escreveu inúmeras obras, das quais
destacamos Um departamento francês de ultramar (São Paulo: Paz e Terra, 1994);
Ressentimento da dialética (São Paulo: Paz e Terra, 1996); e Extinção (São Paulo:
Boitempo, 2007).
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IHU On-Line - Considerando os últimos

precisamente esta a circunstância histórica que

acontecimentos no Brasil, como a prisão da

viu nascer o que viria depois a se institucionalizar

menor L. em uma cela masculina, o ataque a

como uma política de direitos humanos e

mendigos e a morte de crianças indígenas por

igualmente não por acaso desde então acoplada à

desnutrição, como o senhor avalia o

eterna promessa de uma “verdadeira” política de

cumprimento dos direitos humanos em nosso

segurança pública, em contraposição à usual,

país? Concorda com a declaração da ONU de que

baseada na escalada punitiva, desde o

no Brasil podem estar havendo atos de tortura?

enfrentamento tipo “guerra urbana” até o

Paulo Arantes - As barbaridades que você acaba

endurecimento contínuo da execução penal.

de evocar dentre os descalabros mais recentes em

Voltando ao básico. Nunca é demais lembrar que o

foco na mídia – e bastaria apenas uma, como disse

gatilho da violência institucional ilegal contra os

48

certa vez Borges , interrompendo um relato de

de baixo no Brasil foi disparado no momento em

atrocidades perpetradas pela ditadura argentina –

que o Código Criminal dos primeiros tempos do

dão bem uma idéia do novo ciclo histórico de

país independente restabeleceu a tortura e a

violência que paradoxalmente se abateu sobre o

punição sem encarceramento dos escravos, de cuja

Brasil desde o fim do regime militar. Registro de

força de trabalho seus proprietários não poderiam

violações como o da ONU sempre ajudam, mas

ser privados. Vem dessa atualização liberal do

acabam contribuindo para a anestesia geral na

escravismo a tradição de uma polícia com plenos

medida em que tudo acaba virando uma questão

poderes de arbítrio, até às prerrogativas de vida e

de indicadores mais ou menos desalentadores.

morte que vemos hoje. Essa, a matriz histórica da

Comecemos pelo básico: tortura-se desde sempre

catástrofe humanitária em que o Brasil está se

em qualquer cadeia pública brasileira. O

tornando. Resta a contribuição da regressão global

escândalo dos anos de chumbo é que esta prática

em curso, a confluência do grande capital

se estendeu aos brancos de classe média

corporativo com o sistema local da violência:

politicamente radicalizados. Quer dizer, o que

penso, por exemplo, no episódio de alguns anos

havia de chocante era a inédita ampliação das

atrás, quando se verificou que um hiper-mercado

classes torturáveis brasileiras, até então

Carrefour havia contratado seus serviços de

seletivamente restritas aos pobres, negros e

segurança junto ao tráfico numa favela ao lado.

presos. Não deixa de ser inquietante reparar que é

Parcerias.
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Jorge Luiz Borges (1899-1986): escritor, poeta e ensaísta

argentino, mundialmente conhecido por seus contos. Sua obra se
destaca por abordar temáticas como filosofia (e seus desdobramentos

IHU On-Line - O que a postura das autoridades
de segurança e saúde revela sobre a estrutura

matemáticos), metafísica, mitologia e teologia, em narrativas

política do governo Lula a respeito desses

fantásticas onde figuram os "delírios do racional" (Bioy Casares),

temas?

expressos em labirintos lógicos e jogos de espelhos. Ao mesmo tempo,
Borges também abordou a cultura dos Pampas argentinos, em contos
como “O homem da esquina rosada” e “O sul”. Sobre Borges, confira a

Paulo Arantes - Mostra que os governos não
fazem mais a diferença. Foi assim com o FHC, e

edição 193 da IHU On-Line, de 28-08-2006, intitulada Jorge Luiz

continua agora com o Lula, ambos equipados não

Borges. A virtude da ironia na sala de espera do mistério. (Nota da

obstante com os melhores secretários de direitos

IHU On-Line)
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humanos disponíveis no mercado de ativistas bem

está sendo testada no laboratório cruento do

intencionados. Que a violência institucional ilegal

Haiti. Quanto ao descalabro da segurança pública

é exercida hoje como uma política sistêmica. E

nacional, não é uma questão de maior ou menor

não adianta dizer que as coisas mudarão quando

dotação orçamentária. Um aparato policial bem

forem enfim controladas e unificadas as vinte e

equipado continuaria amalgamando os ilegalismos,

sete polícias autônomas dos 27 estados, que além

em cujo limiar os pobres estão condenados a

do mais são três, federal, militar e civil. Já é

sobreviver, com a condição descartável de

assim na Colômbia (polícia unitária e exército

indivíduos fora do direito.

dando combate direto ao narcotráfico). Mas, por
acaso, mano dura com obras públicas, isto é, o

IHU On-Line - Como o senhor conecta a

modelo Medellín – é o que se está buscando? Não é

situação social brasileira com a situação mundial

só no Brasil que nos defrontamos com um Estado

da globalização, sobretudo de mazelas como a

de Direito cuja polícia pode agir como um grupo

violência, fome e educação precária? Esses

de extermínio. O Estado de Direito encontra-se à

problemas tendem a se aprofundar ou é possível

deriva no mundo inteiro: ainda é norma

vislumbrar uma solução?

incontornável, porém cada vez mais inefetiva. Nos

Paulo Arantes - Se fosse realmente para valer, a

países centrais, tornou-se quando muito uma

declaração da ONU deveria reservar um tópico

ordem política mínima encarregada de tutelar os

especial para os Estados Unidos, a globalização da

direitos subjetivos para o terço superior da

tortura e crimes conexos, como seqüestro de

população entrincheirado na fortaleza do conforto

suspeitos e a proliferação de campos em que

material capitalista. Pelo menos é assim que

prevalece a lógica da exceção. O que era operação

49

raciocina um jurista como Danilo Zolo : o Estado

encoberta durante a Guerra Fria tornou-se

de Direito continua insubstituível e em vigor, mas

objetivo explícito de memorandos oficiais

tudo se passa como se estivesse suspenso.

legitimadores do limbo jurídico para o qual se está
empurrando uma espécie de classe torturável

IHU On-Line - Que contradições o senhor

global, algo como uma humanidade excedente em

percebe entre a duplicação do orçamento para

que todos são a rigor clandestinos. Daí a guerra

rearmar o exército brasileiro a fim de defender

suja de contenção permanente desse povo

nossas fronteiras e a situação da segurança

subterrâneo e o decorrente embrutecimento do

pública nacional, mal-equipada e muito mais

conjunto da sociedade.

reativa do que preventiva?
Paulo Arantes - Nenhuma. A fronteira que

IHU On-Line - Qual deveria ser a postura dos

realmente conta é interna e social, a função de

intelectuais sobre temas como os direitos

polícia das forças armadas é questão de tempo, e

humanos e segurança pública? Nesse sentido,
como o senhor percebe o caso brasileiro?

49

Danilo Zolo: jurista italiano e filósofo do Direito, docente na

Paulo Arantes - O Estado hoje é a um só tempo,

Universidade de Firenze. Escreveu, entre outros, Complessità e

e cada vez mais, penal e social. A massa

democrazia. Per una ricostruzione della teoria democrática

carcerária barbarizada aumenta na mesma

(Einaudi: Torino, 1987). (Nota da IHU On-Line)
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proporção dos pobres assistidos. Além de vigiar e
punir, é preciso “cuidar”. Novos fatores de risco e
populações vulneráveis exigem novos gestores
dessas emergências. Daí o número proliferante de
núcleos de estudo da violência que já não se
distinguem mais de agências ideológicas da Lei e
da Ordem, assim como o Terceiro Setor vai
tocando programas em que direito se confunde
com prestação de serviço. Se um militante dos
direitos humanos também se encarrega de
segurança pública, só um doido recusaria este tipo
ideal. Um cínico diria, porém, que ele oferece a
vantagem suplementar de livrar da má consciência
o atual esforço punitivo, enquanto acena para o
povo dos porões com a eventualidade de uma
janela na mídia das violações espetaculares.

IHU On-Line - Em entrevista à filósofa Márcia
Tiburi 50, o senhor diz que votar nem pensar. Não
seria essa uma forma de aprofundar a apatia
política e reiterar um niilismo que só
solidificaria a falta de perspectivas em nossa
política?
Paulo Arantes - Nietzsche distinguia niilismo
ativo e passivo. Sancionar a oligarquia política de
quatro em quatro anos me parece ser um caso da
segunda espécie.

50

Marcia Tiburi: filósofa e artista plástica brasileira, especialista em

Filosofia pela Universität Gesamthochschule Kassel, Alemanha, mestre
e doutora em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS) e pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS). É a autora da edição no. 11 dos Cadernos IHU Idéias,
intitulados Os 100 anos de Theodor Adorno e a filosofia depois de
Auschwitz, disponível para download no site do Instituto Humanitas
Unisinos – IHU, www.unisinos.br/ihu. (Nota da IHU On-Line)
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Livro da Semana
BINGEMER, Maria Clara. Simone Weil - A força e a fraqueza
do amor. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.
Na edição desta semana, voltamos a dedicar um espaço ao livro Simone Weil - A força
e a fraqueza do amor, da teóloga Maria Clara Bingemer. Desta vez, quem comenta a
obra, em entrevista exclusiva concedida por e-mail à IHU On-Line, é a jornalista Marli
Berg. Marli é também crítica teatral, colunista literária de Ele Ela, Manchete, O Globo,
do site Blocos Online - Portal de Literatura e Cultura, e autora de romances de ficção.
Confira também uma entrevista com a própria Maria Clara Bingemer, publicada na 243ª
edição da IHU On-Line, de 12 de novembro de 2007.

IHU On-Line – Qual é a principal mensagem
deixada pelo livro que procura explorar o
pensamento de Simone Weil

51

sobre a questão da

força, da violência e da paz?
Marli Berg - Na minha humilde opinião de

operário, era partidária de um engajamento mais
firme, como no caso da Guerra Civil Espanhola.
Aqueles que recebem o privilégio de serem
seduzidos pelo Cristo parecem receber, também, a
capacidade que ele tinha de ser, ao mesmo tempo

leitora, Simone procurava, em tudo e por tudo, a

doce, consolador com os pecadores (como demonstra

justiça, o amor ao próximo e a paz, e era uma

em diversas passagens do Evangelho) ou ríspido e até

imitadora perfeita de Jesus. O que me impressionou

violento (como quando derruba as barracas dos

é que ela beirava, às vezes, à incoerência e à

vendilhões do templo).

ambigüidade, pois, ao mesmo tempo em que perdia
saúde e vida para vivenciar o sofrimento do

IHU On-Line - Qual é a contribuição do
pensamento de Simone Weil no contexto mundial

51

Simone Weil (1909-1943): filósofa cristã francesa, centrou seus

pensamentos sobre um aspecto que preocupa a sociedade até os dias de
hoje: o tormento da injustiça. Vítima da tuberculose, Weil recusou-se a

atual, marcado pela violência, inclusive entre as
religiões? Qual é a inspiração que Weil pode

se alimentar, para compartilhar o sofrimento de seus irmãos franceses

oferecer, considerando-se que, para ela, a força e

que haviam permanecido na França e viviam os dissabores da Segunda

a violência eram intoleráveis, inconcebíveis,

Guerra Mundial. Sobre Weil, confira as edições 84 da revista IHU On-

inadmissíveis?

Line, de 17-11- 2003, e 168, de 12-12-2005, sob o título Hannah
Arendt, Simone Weil e Edith Stein. Três mulheres que marcaram o

Marli Berg - Para mim, a maior contribuição de

século XX. Confira, também, a edição 17 dos Cadernos IHU em

Simone, aos tempos de hoje, é a prática do amor ao

formação, intitulada Hannah Arendt e Simone Weil. Duas mulheres

próximo, o desespero frente ao sofrimento do outro,

que marcaram a Filosofia e a Política do século XX. (Nota da IHU

o desejo da doação total por Amor. Se ela estivesse

On-Line)
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viva, hoje, certamente tomaria as mesmas atitudes

caminho é se entregar totalmente a Ele, é sublime,

frente a problemas que envolvem a violência, a dor

insubstituível e totalmente amorosa.

e o sofrimento do próximo.
IHU On-Line - Qual é o peso dos valores cristãos
IHU On-Line - Quais são os principais pontos de

Marli Berg - O peso é total. Mesmo antes de saber,

comparação do pensamento de Weil com

de ter consciência do fato, Simone já era cristã, e

Emmanuel Lévinas e René Girard, e com as
mulheres judias Edith Stein

52

no pensamento de Simone Weil?

53

e Etty Willesum ?

Marli Berg - Quanto aos filósofos, não me sinto em

seguia todos os valores que Cristo nos deixou como
herança.

condições de opinar, pois não tenho conhecimento
suficiente sobre suas obras. Quanto a Etty e Edith,
embora tenha lido o diário de Etty e conheça
fragmentos da obra de Edith, o que posso dar é uma
opinião vivenciada, já que também sou judia. Me
converti ao catolicismo por ter sido seduzida pelo
Cristo, que passou muito tempo andando a meu lado
até me convencer e que é a seguinte: um judeu,
quando tocado pelo Cristo, percebe de forma total a
Verdade e a Revelação que vem desde Nosso Pai
Abraão, que obedeceu, sempre e cegamente, a seu
Deus. As três mulheres receberam o chamado,
atenderam a ele e o seguiram, cada uma a seu
modo, de acordo com a própria personalidade. O que
posso dizer, como testemunho, é que a experiência
é avassaladora e apaixonante, e que o prazer de
encontrar a Deus e ter a certeza que o melhor

52

Edith Theresa Hedwing Stein (1891-1942): religiosa alemã, a

última de onze irmãos de uma família judia que professava o Judaísmo.
Faleceu, aos 51 anos, asfixiada, numa câmara de gás, no campo de
concentração de Auschwitz, na Polônia. Foi professora de Filosofia,
discípula de Edmund Husserl. Para conhecer mais sobre seu
pensamento, consulte a edição 168 da revista IHU On-Line, de 12-122005, sob o título Hannah Arendt, Simone Weil e Edith Stein. Três
mulheres que marcaram o século XX (Nota da IHU On-Line)
53

Etty Willesum (1914-1943): Escritora judia, natural de Amsterdã.

Autora de cartas e de um diário escritos num campo de concentração
nazista. Esse material só veio a público em 1982. Por conta disso, ela
começa a ser, agora, tão conhecida quanto Anne Frank. Morreu em
Auschwitz, em novembro de 1943. (Nota da IHU On-Line)
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Entrevista da Semana
“Quando o coração ‘arde’, pega-se no lápis e se deixa a
enxurrada sair”
ENTREVISTA COM PAULO TEIXEIRA (PULIKA)

O artista Paulo Couto Teixeira (Pulika), que ilustrou com seus desenhos a presente
edição, fala sobre sua profissão e sua fé e íntima relação entre ambas, já que é
“quando o coração arde” que ele consegue produzir sua arte. “Meu desenho é livre,
solto e rápido, desobediente a regras”, explica o artista. Pulika ilustrou as edições 133
da IHU On-Line, de 21-03-2005, intitulada Delicadezas do mistério. A mística hoje, e a
169, de 19-12-2005, Mudanças no campo religioso brasileiro. Na edição 159 da IHU OnLine, de 10-10-2005, publicamos um artigo exclusivo de Pulika, intitulado “As cabras do
Padre Lyra. Reflexões de um dinossauro aposentado, sensível ao jejum do Frei Cappio”.
Artista plástico e secretário de Ação Social e Direitos Humanos da Diocese Anglicana
de Brasília, Pulika foi, de 1972 a 1989, técnico do Ipea, onde ajudou a organizar a
“Reunião de Trabalho sobre Política de Desenvolvimento Rural do Nordeste (IpeaSudene, 1982), e secretariou a Comissão Interministerial para coordenação e
elaboração do Projeto Nordeste. Ele é especialista em Planejamento Econômico e
Social, pela UnB; em planejamento do Setor Público, pelo Cende/Ipea; em projetos de
desenvolvimento rural integrado, pelo IDE/Banco Mundial; e em Altos Estudos em
Política e Estratégia, pelo Caepe-Escola Superior de Guerra. Aposentado desde 1994,
pertence ao quadro de inativos do Ministério do Planejamento.
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IHU On-Line - Como se relacionam a pessoa de

por genialidade ao desenhar, mas por ter de render-

Jesus e o cristianismo com o desenho e a arte na

me à pressa de precisar fazer uma ilustração

sua vida?

naquele momento. Na maioria das vezes, meu

Pulika - A arte é uma expressão incontida, que se

desenho sai sem rascunho, guiado por “algo” que

manifesta de muitas maneiras. Comigo, é

vem de dentro. E eu acabei me convencendo que a

eminentemente plástica. Paulo dizia: “Ai de mim se

espontaneidade e a intuição conferem um frescor e

não evangelizar!”. Como cristão e artista, digo: “Ai

uma naturalidade que combinam bem com a

de mim se não desenhar”. Estas coisas saem

fragilidade própria do desenho. Ao contrário, minha

mescladas de dentro de mim, pois a boca fala do

gravura é muito mais pensada e disciplinada. Faço

que é abundante no coração, embora eu não me

muitos esboços até chegar onde quero, e mesmo

considere nem um cristão exemplar nem um artista

assim abandono muitas matrizes antes de tirar a

acabado. Como a vida é mais preciosa do que a arte,

prova de artista. Como dizia Goeldi, a xilogravura

minha arte acaba sendo uma expressão de minha

disciplina o desenho. Algumas xilogravuras minhas

busca de Deus e de minha militância pelo Reino,

demoraram muitos meses até ficarem concluídas, e

com todas as esperanças, incoerências e mesmo os

outras não sei quando acabarão. Assim é a gravura,

paradoxos que isto encerra.

cheia de teimosia.

IHU On-Line - A IHU On-Line já foi ilustrada

IHU On-Line - Em outra oportunidade, você

diversas vezes com sua arte e parece haver um

mencionou a necessidade de incrementar, se isso

“estilo”, uma certa autoralidade. Como

fosse possível, mais linguagens nas nossas

descreveria este estilo?

reportagens sobre questões de teologia e

Pulika - Desenho e pinto praticamente desde o

espiritualidade (perfumes, músicas etc). Como

berço, sempre com muita liberdade. Evidentemente

acontece seu processo de criação? Apela a todas

sofri influências, principalmente de Emeric Marcier,

essas formas até chegar a esses resultados?

do saudoso mineiro-goiano Ruy Mehreb, em Juiz de

Pulika - Evidentemente, estas coisas favorecem à

Fora; e de outros grandes mestres universais, como

criação, mas não são um fator decisivo no meu

Rouault, Chagal e Matisse. Entre os clássicos,

trabalho. Quando o coração “arde”, pega-se no lápis

Caravaggio. Mas sempre fugi dos estereótipos, da

e se deixa a enxurrada sair. Quanto à variedade das

cópia, da moda ditada por tendências hegemônicas

linguagens na produção teológica, de fato nossa

do mercado da arte. Por isso, percebo que vou

tradição é muito presa à expressão escrita,

construindo o meu traço, num processo muito

influenciada talvez pela academia. No nível

demorado. Afinal, são mais de cinqüenta anos de

pastoral, você encontra o desenho, mas sempre

arte, e Picasso dizia que “pintura es cosa de viejos”.

referindo ao que está escrito. Isto me parece uma

Ou seja, só depois de uma longa carreira é que

limitação em face da grandeza do Mistério, que não

começam a surgir os verdadeiros resultados. E eu

cabe numa única linguagem. Sua representação pede

ainda estou a caminho.

uma profusão de expressões e técnicas

O estilo varia conforme a expressão. Meu desenho
é livre, solto e rápido, desobediente a regras. Não
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significado, de maneira diferente. E muito mais que

reunidos aqui. Procurando respondê-la de uma forma

isto, se assim fosse possível conseguir. Certamente.

mais intuitiva, eu diria que, por um lado, elas são

um dia chegaremos lá, mas ainda há muito que

forças que em suas respectivas dimensões se

esperar. Poucos são os teólogos e, principalmente,

colocam na busca da verdade, do mistério de Deus e

as revistas que, como a IHU On-Line, valorizam um

de sua criação. Estas três dimensões necessárias se

desenho ou uma gravura como contraponto de um

harmonizam de maneira construtiva, pois uma revela

texto escrito. Além de privar o público-alvo de um

o que a outra não consegue alcançar. Uma inspira e

leque maior de oportunidades de imersão no objeto

desafia a outra, tendendo a uma harmonia final.

do estudo, deixa-se de estimular, nos artistas, o

Mas o que coloca cada uma no seu lugar é a

interesse pela pesquisa e pela expressão de temas

História. No início, havia arte e teologia, sendo a

espirituais e teológicos. E o artista também trabalha

arte puramente cultual - primeiro mágico e depois

muito por demanda. Eu considero que meu trabalho

religioso. O desenvolvimento do conhecimento e o

hoje é muito marcado pelas oportunidades que me

surgimento da ciência foi colocando a teologia e a

são abertas na ilustração, seja na Internet, seja nas

arte em seus lugares. A teologia deixou de ser uma

publicações de livros, revistas e cartazes em que

panacéia que explica e justifica tudo, e a arte

colaboro.

emancipou-se de uma situação parasitária em
relação à teologia e ao culto, dando origem à arte

IHU On-Line - Como o conhecimento científico se
complementa com a teologia e a ate na sua visão?
Pulika - Esta é uma questão teórica complicada

pela arte, que, no entender de um crítico como
Walter Benjamin, é no fundo uma teologia da arte.
Enfim, teologia e arte dão sabor e alegria ao

para um pobre artista autodidata, inda mais quando

conhecimento científico. Penso que o mundo seria

rodeado por figuras eminentes da teologia e do labor

muito chato sem a teologia e sem a arte, essas duas

acadêmico, como estes pensadores formidáveis

comadres que se dão muito bem.
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Invenção
EDITORIA DE POESIA

Ricardo Silvestrin
Nascido em Porto Alegre em 1963, Ricardo

mágica: “por uma prática teórica / meteórica

Silvestrin é poeta, músico, cronista, ensaísta e, em

lucidez / ensinando o gesto / a entender o que fez /

breve, contista. Além disso, é formado em Letras,

aprendendo com ele / a fazer o que diz / palavra e

pela UFRGS, colunista do jornal Zero Hora e lançou,

gesto, / cada um com seu texto, / façam o que eu

com os poETs (formado também por Alexandre Brito

digo / digam o que eu fiz”.

e Ronald Augusto), o CD “Música legal com letra

Ao mesmo tempo, Silvestrin é um dos principais

bacana”, pela gravadora YB, de São Paulo. Entre seu

haicaístas do Brasil, situando-se numa tradição em

livros, destacam-se Bashô um santo em mim (Porto

que se destacam, sobretudo, Paulo Leminski, Alice

Alegre: Tchê, 1988); Quase eu (Porto Alegre:

Ruiz e o humorista Millôr Fernandes. Seus haicais

Secretaria de Cultura de Porto Alegre; Coleção Petit

mostram uma visão sensível sobre a natureza, aliada

Poa, 1992); Palavra mágica (Porto Alegre: Massao

com o bom humor, como em “leitor atento / a

Ohno/Instituto Estadual do Livro, 1994); É tudo

primeira página / quem abre é o vento”; “luzes da

invenção (São Paulo: Ática, 2003); Pequenas

cidade / e um céu de estrelas / só por vaidade”; e

observações sobre a vida em outros planetas (2.

“estrela sozinha / se não é de ninguém / é minha”.

ed. Salamandra, 2004); Ex, peri, mental (Porto

O poema que Ricardo Silvestrin enviou

Alegre: Ameopoema, 2004); e O menos vendido (São

especialmente à IHU On-Line faz parte de seu livro

Paulo: Nankin Editorial), que recebeu, na semana

inédito, intitulado Acervo pessoal.

passada (dia 13 de dezembro), o prêmio Açorianos
de melhor livro de poemas de 2006. Silvestrin se
destaca pela construção sonora equilibrada com um
pensamento zen, como neste poema de Palavra
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Não me pergunte pra que serve a arte
se você sabe.
Antes de nascer já sabia.
Se alimentava de arte
pelo cordão umbilical.
De arte vivia
na solidão e no escuro.
De outro modo
como conseguiria
atravessar nove meses
sem respostas
para suas perguntas?
Ritmo é resposta
no som submerso.
Só a melodia da fala,
que nada dizia,
uma entonação,
uma dança
das mãos sobre o ventre
em que você dormia.
Desde que nasceu,
sem arte,
que você sabe como ninguém pra que serve,
pra que a vida serviria?
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Destaques On-Line
DESTAQUES DAS NOTÍCIAS DO DIA DO SÍTIO DO IHU

Essa editoria veicula notícias e entrevistas que foram destaques nas Notícias do Dia do sítio do IHU.
Apresentamos um resumo delas, que podem ser conferidas, na íntegra, na data correspondente.
ENTREVISTAS ESPECIAIS FEITAS PELA IHU ON-LINE DISPONÍVEIS NAS NOTÍCIAS DO DIA DO SÍTIO DO IHU (WWW.UNISINOS.BR/IHU) DE 1012-2007 A 15-12-2007

Vargas, Aranha e Flores da Cunha. Um estudo
psicanalítico

A robótica, a biotecnologia e a nanotecnologia. O
redesenho da forma humana e das formas da vida

João Gomes Mariante

Luiz Alberto Oliveira

Confira nas Notícias do Dia 10-12-2007

Confira nas Notícias do Dia 12-12-2007

O psicanalista João Gomes Mariante comenta o

Para o físico Luiz Alberto Oliveira, no futuro pós-

livro Os três ases de 30 – Um estudo psicanalítico

humano, o próprio trabalho humano se tornaria

(Porto Alegre: Mercado Aberto, 2007), sobre três

dispensável ou inconveniente. Com a robótica, a

importantes políticos gaúchos: Getúlio Vargas,

biotecnologia e a nanotecnologia, explica Oliveira,

Osvaldo Aranha e Flores da Cunha.

estamos a caminho de poder redesenhar a forma
humana e as formas da vida.

Cinco anos do Instituto Martim Pescador. Uma
vitória para o Rio dos Sinos

Um homem apaixonado pela luta dos pobres.

Henrique Prieto

Dom Xavier Gilles
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Celebrando os cinco anos do Instituto Martim

Dom Xavier Gilles acredita que devemos ter uma fé

Pescador, Henrique Prieto diz que o principal

profunda na capacidade do pobre e na opção

objetivo do mesmo é apresentar o Rio dos Sinos à

preferencial de Deus pelos pobres desde o início. Ele

comunidade do Vale do Rio dos Sinos, incentivando a

falou também sobre sua luta, sua opção pelos pobres

educação ambiental.

do Maranhão, sobre o agronegócio e a devastação da
Amazônia.

Consumo ético
Raquel Diniz

A democracia como caminho de mudança da

Confira nas Notícias do Dia 11-12-2007

Venezuela. Uma análise do referendo sobre a

Segundo a advogada Raquel Diniz, coordenadora de

reforma constitucional.

projetos de capacitação comunitária do Instituto

Alberto Efendy Maldonado Gómez de la Torre

Akatu pelo Consumo Consciente, está aumentando a

Confira nas Notícias do Dia 14-12-2007

valorização por produtos que apresentam selos

Para o professor e pesquisador Alberto Efendy

ambientais e comportamentos ecológicos corretos.

Maldonado Gómez de la Torre, a Venezuela vem
dando um exemplo de atividade democrática. Ele
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analisa o resultado do referendo sobre a reforma

Venezuela, o que considera “um triunfo da

constitucional proposta por Hugo Chávez na

democracia venezuelana”.

ENTREVISTAS E ARTIGOS QUE FORAM PUBLICADOS NAS NOTÍCIAS DO DIA DO SÍTIO DO IHU (WWW.UNISINOS.BR/IHU)

O inimigo número 1 da democracia
Geddel Vieira Lima

“Eu já fui enganado uma vez. E não quero ser
enganado outra”

Confira nas Notícias do Dia 10-12-2007

Dom Luís Cappio

Em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo,

Confira nas Notícias do Dia 11-12-2007

em 10-12-2007, Geddel Vieira Lima, ministro da

Para Dom Luís Cappio, com o projeto de

Integração Nacional e deputado federal pelo PMDB-

transposição do rio São Francisco, o governo não

BA, disse que a greve de D. Luís Cappio é uma

está respeitando os princípios democráticos, já que

atitude de fundamentalismo, um atentado à

obra tem, segundo ele, atitudes impositivas. A

democracia.

entrevista foi publicada no sítio Terra Magazine,
em 10-12-2007.

Dom Cappio responde ao ministro

Jejuo também por democracia real

Luís Flávio Cappio

Dom Luís Cappio
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Em resposta aos artigos de Geddel Vieria Lima, D.

Em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo,

Cappio disse que sua causa, a qual se dedica há 33

em 12-12-2007, D. Luís Cappio comenta que se

anos, é muito maior do que a compreensão do

vivêssemos numa democracia republicana, real e

ministro. Segundo ele, a greve não está relacionada

substantiva, ele não teria necessidade de submeter-

apenas com o fato de ser favorável ou não à

se a uma greve de fome.

transposição do Rio São Francisco, mas sim por uma
outra ralação com a natureza, com as pessoas e com

O bispo de Barra quer morrer

o Criador.

Bernardo Kucinski
Confira nas Notícias do Dia 12-12-2007

O protagonismo popular na América Latina
ameaça as elites classistas

Ao comentar que nenhum estado pode ceder a
chantagens, o jornalista e professor da Universidade

Luiz Alberto Gómez de Souza

de São Paulo (USP) Bernardo Kucinski questiona o

Confira nas Notícias do Dia 10-12-2007

auto-sacrifício de D. Luís Cappio. O artigo foi

Em artigo enviado à IHU On-Line, o sociólogo Luiz

publicado em 11-12-2007, na Agência Carta Maior.

Alberto Gómez de Souza analisa a América Latina e
diz que o Brasil parece ser o membro mais maduro e

O risco do fim da sociedade salarial

preparado do grupo, com uma política realista e

Robert Castel

cônscia da diferença entre o desejável e o possível.

Confira nas Notícias do Dia 12-12-2007
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Atos de violência em Paris, segundo análise do

resolverá o problema da seca no Nordeste porque

sociólogo Robert Castel, revelam o sentimento de

levará água de onde tem, o São Francisco, para um

ódio dos jovens pela polícia, cultura e o Estado.

lugar onde não falta água, o açude Castanhão, no

Segundo Castel, perceber essas ações como um

Ceará. A reportagem e a entrevista é da Folha de S.

problema de ordem e reduzir a revolta a uma

Paulo, 15-12-2007.

questão de polícia é mais do que unilateral. A
entrevista foi publicada no jornal italiano Il

Fazer do rio um 'doutor'

Manifesto, em 1-12-2007.

Artigo de Carlos Rodrigues Brandão, antropólogo
Confira nas Notícias do Dia 15-12-2007

Se Deus se torna somente história

Carlos Rodrigues Brandão, antropólogo, professor

Humberto Galimberti

da Unicamp, escreve, no artigo que enviou à IHU On-

Confira nas Notícias do Dia 13-12-2007

Line, o seguinte: “Hoje, na beira de um outro rio,

Em artigo publicado no jornal La Repubblica, 12-

um outro bispo jejua e padece três fomes ao mesmo

12-2007, Humberto Galimberti escreve que como,

tempo. A de seu corpo já de antes enfraquecido. A

para Nietzsche, os gregos foram obrigados a se

fome da imensa incompreensão de poderes públicos.

tornar racionais, para outras culturas, a fé poderia

E, talvez a pior das três fomes: a de nosso silêncio.

responder à necessidade de dar-se um horizonte de

A de nossa ausência”.

sentido.
Uma prece a São Francisco: solidários com os
CPMF. "Governo deu uma bandeira à oposição"

pobres e livres dos fundamentalismos religiosos e

Marco Antonio Teixeira

ecológicos

Confira nas Notícias do Dia 13-12-2007
Os erros do próprio governo Lula o levaram à

Artigo com Luiz Alberto Gómez de Souza,
sociólogo

derrota na votação da CPMF. Esta é a interpretação

Confira nas Notícias do Dia 15-12-2007

do cientista político Marco Antonio Teixeira,

Para Luiz Alberto Gómez de Souza, o problema da

professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para

transposição do São Francisco tem elementos

ele, em entrevista publicada no jornal O Estado de

humanos, ecológicos e técnicos, às vezes de difícil

S. Paulo, 13-12-2007, o episódio forneceu uma

harmonização. Entretanto, uma análise madura não

bandeira à oposição, que até então estava

pode escamotear a multiplicidade de ângulos e de

praticamente sem discurso.

tensões.

Especialista desaprova o projeto da transposição
Entrevista com Thomaz da Mata Machado, médico
sanitarista
Confira nas Notícias do Dia 15-12-2007
Thomaz da Mata Machado, presidente do Comitê da
Bacia do rio São Francisco, médico sanitarista e
professor da UFMG afirma que a transposição não
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Frases da Semana
AO LONGO DA SEMANA, O SÍTIO DO IHU PUBLICA AS FRASES DO DIA. EIS AQUI UMA SÍNTESE DELAS

Greve de fome

Lula. O nome já estava escolhido, só faltava votar.

“Essa greve denigre a doutrina da Igreja. Mas não

Não fui escolhido porque não tive o apoio do

adianta porque ele tem idéia fixa, e os hospícios

governo” – Pedro Simon, senador – PMDB-RS –

estão cheios de gente assim, estão cheios de Jesus

comentando a indicação de Garibaldi Alves pelo

Cristos e de Napoleões Bonapartes” – Aldo Pagotto,

PMDB para presidir o Senado – site Bancada Gaúcha,

arcebispo de João Pessoa, PB, sobre D. Cappio – blog

11-12-2007.

do jornalista Ricardo Noblat – 15-12-2007.
“Para não ser hipócrita ou cínico, para ser bem
“Em resumo: (Aldo Pagotto, arcebispo de João

sincero, eu acho que as pessoas devem exibir um

Pessoa) chamou dom Cappio de doido. É o que ele

comportamento correto com a mulher e a família.

parece ser de fato” – Ricardo Noblat, jornalista – no

Não acho que isso (não ter amantes) deva ser exigido

seu blog, 15-12-2007.

do novo presidente. Senão, grandes estadistas não
poderiam ter tido as amantes que tiveram” -

Garibaldi

Garibaldi Alves, senador - PMDB-RN - O Estado de

“É muito improvável que o país venha a saber tudo

S. Paulo, 10-12-2007.

o que se passou, nestes últimos dias, no seu Senado
- ou no que figura como tal. Melhor, o que se passou

“Eu creio que o senador Renan Calheiros foi

com o envolvimento da Presidência da República,

estigmatizado por conta disso (adultério). De

dos senadores e de vários governadores. Mas

repente, o crime passou a ser esse aí (o adultério) e

ninguém precisa duvidar de que foi mais um dos

eu considero que isso não possa afetar a conduta de

momentos muito baixos na vida política e

um homem público” - Garibaldi Alves, senador -

governamental” - Jânio de Freitas, jornalista –

PMDB-RN - O Estado de S. Paulo, 10-12-2007

Folha de S. Paulo, 13-12-2007.
CPMF
“O Garibaldi começou como o candidato nosso, da

“A quarta-feira, 12/12, foi o dia em que o PSDB foi

oposição, e terminou como o candidato do Lula, do

PT” – Eliane Cantanhêde, jornalista – Folha de S.

Sarney e do Renan. É um bom sujeito, mas não tenho

Paulo, 16-12-2007.

ilusão” - Jarbas Vasconcellos, senador – PMDB-PE –
Folha de S. Paulo, 13-12-2007.

“O governo Lula não quer reforma tributária, como
o governo Fernando Henrique não a quis” – Jânio de

“Esse não é o meu PMDB. Esse é o PMDB do [José]

Freitas, jornalista – Folha de S. Paulo, 16-12-2007.

Sarney, do Renan, do Jader [Barbalho]. E, para a
surpresa de todos, também é o PMDB do presidente
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“Alguém vai ter de responder por que a saúde
deixou de receber R$ 24 bilhões a mais” – Luiz

“A última coisa em que você pensa quando tem

Inácio Lula da Silva, presidente da República – O

uma dificuldade, em um lugar distante do mundo, é

Estado de S. Paulo, 15-12-2007.

em Deus. Eu acho que acreditar em Deus deve ser
como navegar: você tem que dar mais do que

“Converso, em sessão espírita, com Mário Covas.

receber. Arregaçar as mangas, não dormir e sair

Ele me fala assim: ‘Arthur, vote contra a CPMF’” -

dali” ” - Amyr Klink, navegador – O Estado de S.

Arthur Virgílio, líder do PSDB no Senado – Folha de

Paulo, 16-12-2007.

S. Paulo, 12-12-2007.
Vaporosas mulheres
Dengue
“Haver dengue no País não é o pior problema. A

“Sempre que viajava de carro para Brasília, minha
distração era olhar para as nuvens do céu. Quantas

vergonha é ter gente morrendo de dengue” -

coisas inesperadas elas sugerem! Às vezes são

Hermann Schatzmayr, virologista do Instituto

catedrais enormes e misteriosas, as catedrais de

Oswaldo Cruz – O Estado de S. Paulo, 16-12-2007.

Exupéry com certeza; outras, guerreiros terríveis,
carros romanos a cavalgarem pelos ares; outras

Religião

ainda, monstros desconhecidos a correrem pelos

“Nunca acreditei na vida eterna. Sempre vi a

ventos em louca disparada e, mais freqüentemente,

pessoa humana frágil e desprotegida nesse caminho

lindas e vaporosas mulheres recostadas nas nuvens,

inevitável para a morte. Religião, minha avó a abrir

a sorrirem para mim dos espaços infinitos” – Oscar

uma das cinco janelas da sala de visitas, o oratório,

Niemeyer, arquiteto – O Estado de S. Paulo, 15-12-

a missa rezada em casa, os livros de Teilhard de

2007.

Chardin que li, curioso, nada disso resistiu a esse
mundo injusto que me esperava”, contou. “Às vezes,
muito jovem, o espiritismo me atraía, logo
dissolvido pelo materialismo dialético, irrecusável.
Se via uma pessoa morta, meu pensamento era
radical. Desaparecera, como disse Lacan, antes de
morrer. Um corpo frio a se decompor, e nada mais”
- Oscar Niemeyer, arquiteto – O Estado de S.
Paulo, 15-12-2007.
“Eu acho religião uma das coisas mais nefastas do
ser humano. Mas não sou contra a religião. O senso
religioso é importante, mas a religião, como uma
bengala pra você se apoiar das dores, dos fracassos,
acho uma bobagem” - Amyr Klink, navegador – O
Estado de S. Paulo, 16-12-2007.
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