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Je sus Cris to: a ale gre e agra dá vel men sa gem de uma nova li ber da de

Entre vis ta com Hans Küng

Hans Küng é teó lo go su í ço e pa dre ca tó li co

des de 1954. Foi pro fes sor na Uni ver si da de de Tü -

bin gen, onde tam bém di ri giu o Insti tu to de Pes -

qui sa Ecu mê ni ca. Foi con sul tor te o ló gi co do Con -

cí lio Va ti ca no II e des ta cou-se por ter ques ti o na do

as dou tri nas tra di ci o na is e a in fa bi li da de do Papa.

O Va ti ca no pro i biu-o de atu ar como teó lo go em

1979. Nes sa épo ca, foi no me a do para a ca de i ra de 

Te o lo gia Ecu mê ni ca. Atu al men te, man tém boas

re la ções com a Igre ja e é pre si den te da Fun da ção

de Éti ca Glo bal, em Tü bin gen. De di ca-se ao es tu -

do das gran des re li giões, sen do au tor de obras

como Pro je to de éti ca mun di al: uma mo ral

ecu mê ni ca em vis ta da so bre vi vên cia hu ma -

na (São Pa u lo: Pa u li nas, 1992); Uma éti ca glo -

bal para po lí ti ca e eco no mia mun di a is (Pe -

tró po lis: Vo zes, 1999); A Igre ja Ca tó li ca (Rio de 

Ja ne i ro: Obje ti va, 2002); Re li giões do Mun do:

em bus ca dos pon tos co muns (Cam pi nas: Ve -

rus Edi to ra, 2004); Por que ain da ser cris tão

hoje? (Cam pi nas: Ve rus Edi to ra, 2004); Fre ud e

a ques tão da re li gião (Cam pi nas: Ve rus, 2006);

e O prin cí pio de to das as co i sas (Pe tró po lis:

Vo zes, 2007).

Para co nhe cer sua tra je tó ria, acon se lha mos

confe rir o pri me i ro vo lu me do seu li vro de me mó ri as

Li ber tad con quis ta da (Ma drid: Trot ta, 2004).

Hans Küng es te ve no Bra sil nos dias 22 a 26

de ou tu bro de 2007, para um ro te i ro de con fe rên -

ci as so bre Ciên cia e Fé. Por uma Éti ca Mun -

di al. Na Uni si nos, no dia 22 de ou tu bro de 2007,

falou so bre as “Re li giões mun di a is e Éti ca Mun -

di al”. No dia 21 de de zem bro de 2006, Küng con -

ce deu uma en tre vis ta es pe ci al à IHU On-Line so -

bre as ra zões que ain da po de mos ter para ser mos

cris tãos nos dias atu a is, pu bli ca da nas No tí ci as

do Dia do site do IHU (www.uni si nos/ihu). Os

Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca de nú me ro 33, de

2007, pu bli ca ram um tex to de sua au to ria, in ti tu -

la do Re li giões mun di a is e Ethos Mun di al.

IHU On-Line – Por que ain da ser cris tão

hoje?

Hans Küng – A base da es pi ri tu a li da de cris tã é

simples men te este Je sus de Na za ré como o Mes -

si as, o Cris to. Je sus Cris to é o fun da men to da le gí -

ti ma es pi ri tu a li da de cris tã. E quem é cris tão? Não

aque le que cul tua um “fun da men ta lis mo” (de cu -

nho pro tes tan te, ca tó li co-ro ma no ou ori en tal-or -

to do xo), po rém quem ten ta em seu ca mi nho de

vida pes so al (e cada cris tão, cada cris tã tem seu

pró prio ca mi nho) ori en tar-se pra ti ca men te por

este Je sus Cris to e quem se es for ça (e mais não é

so li ci ta do). Esta au tên ti ca es pi ri tu a li da de cris tã

nun ca se tor nou tão ní ti da para mim como na que -

la igre ja de San Sal va dor, onde o ar ce bis po Oscar

Ro me ro, en ga ja do de fen sor dos di re i tos de seu

povo, foi ba le a do di re ta men te a par tir de um au -

to mó vel, e onde eu, si mul ta ne a men te, pen sei no

evan gé li co lu ta dor pela re sis tên cia Di e trich Bo -

nho ef fer, no ame ri ca no de fen sor dos di re i tos hu -

ma nos Mar tin Lut her King e no sa cer do te po lo nês

Jerzy Po pi e lusz ko. To dos eles mos tra ram que tal

es pi ri tu a li da de pode ser man ti da até mes mo em

di re ção à mor te vi o len ta.

IHU On-Line – Na atu al so ci e da de da téc ni -

ca e da ciên cia, mu i tas pes so as não têm

pro ble mas com a dog má ti ca cris tã?

Hans Küng – O mais ur gen te e li ber ta dor, para

nos sa es pi ri tu a li da de cris tã, é não nos ori en tar mos 

tan to, seja te o ló gi ca ou pra ti ca men te, pe las tra di -
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ci o na is for mu la ções e re gu la men ta ções dog má ti -

cas tra di ci o na is, po rém no va men te mais pela es -

pe cí fi ca fi gu ra que deu o nome ao cris ti a nis mo.

Ela, cer ta men te, só pode ser re co nhe ci da atra vés

das “an ti pá ti cas se pul tu ras da his tó ria” (Les sing),

mas tam bém pode sem pre ser no va men te vis ta

num novo con tex to. Pa râ me tro para esta ori en ta -

ção, não deve, to da via, ser um Cris to so nha do,

po rém uni ca men te o ver da de i ro Cris to his tó ri co,

que cer ta men te po de mos re co nhe cer atra vés do

Novo Tes ta men to. Mes mo teó lo gos ta ga re lam,

por ve zes, ir re fle ti da men te so bre a “le gen da ri e da -

de” dos evan ge lhos, e le i gos to mam apre sen ta -

ções ro man ce a das, como O có di go da Vin ci, por

re la tos his tó ri cos. So bre mu i tos de ta lhes das fon -

tes ne o tes ta men tá ri as ela bo ra das em seu todo por 

pes so as hu ma nas, pode-se cer ta men te dis cu tir.

Sem dú vi da, a pes soa his tó ri ca não nos é di re ta -

men te dis po ní vel, mas os evan ge lhos nos per mi -

tem cer ta men te re co nhe cer a fi gu ra hu ma na con -

cre ta de Je sus em seu per fil e em sua his tó ri ca in -

con fun di bi li da de. Em re la ção a isto, to dos os exe -

ge tas crí ti cos sé ri os es tão de acor do.

IHU On-Line – De que for ma os en si na men -

tos de Je sus po dem con tri bu ir para a me -

lhor com pre en são de nos sa so ci e da de?

Hans Küng – Para a prá xis de nos sa vida, o de ci -

si vo da men sa gem de Je sus é ple na men te uní vo -

co: a ale gre e agra dá vel men sa gem de uma nova

li ber da de:

• pre ci sa men te, em tem pos de fe bre da bol sa 

e de ‘sha re hol der va lu e’ (pa i xão aci o ná -

ria), não se de i xar do mi nar pela ga nân cia

por di nhe i ro e pres tí gio;

• pre ci sa men te, em tem pos de uma po lí ti ca

im pe ri a lis ta re a vi va da, não se de i xar in flu -

en ci ar pela vontade de po der;

• pre ci sa men te, em tem pos de uma de ses ta -

bi li za ção sem pre ce den tes e de um con su -

mis mo ili mi ta do, não se de i xar es cra vi zar

pelo ins tin to se xu al, nem pela sede de gozo 

e sa tis fa ção;

• pre ci sa men te, em tem pos nos qua is uni ca -

men te a efi ciên cia pa re ce per fa zer o va lor

dos ser hu ma no, em pe nhar-se pela dig ni -

da de hu ma na dos fra cos, “im pro du ti vos” e 

pobres.

Tra ta-se, no dia-a-dia, ten do em vis ta o re i no

de Deus, de pro cu rar vi ver se gun do a von ta de di -

vi na e de man ter o olhar para o bem do pró xi mo

que pre ci sa men te nos ne ces si ta: não que rer do mi -

ná-lo, po rém ten tar ser vi-lo tan to quan to re al men -

te pu der mos. Pra ti car o bem e per do ar, ob ser van -

do-se de ve res ele men ta res da hu ma ni da de, como 

não ma tar, men tir, rou bar nem abu sar da se xu a li -

da de. Po rém, para o que nos con vi da o Ser mão

da Mon ta nha, em vez de ape nas an dar “a mi lha”

obri ga tó ria e, se gun do o caso, as “duas mi lhas”:

não como lei uni ver sal, po rém, de caso a caso,

como en ga ja men to des pre ten si o so pelo pró xi mo,

num amor cri a ti vo, não exigido por nenhuma lei,

que também respeita o adversário e não liquida o

inimigo.

Uma es pi ri tu a li da de sa tis fa tó ria, li ber ta do ra,

da não-vi o lên cia, da mi se ri cór dia e da paz. Uma

es pi ri tu a li da de da ale gria. Uma es pi ri tu a li da de

que não de po si te nos om bros das pes so as far dos

mo ra is que elas não po dem car re gar, que pre ci sa -

men te pro me ta seu alí vio, pois por si sós já são

“so fri dos e one ra dos”. Uma espiritualidade que

congregue e não separe.

IHU On-Line – Tais con vic ções e pos tu ras

não são, po rém, di fí ce is de vi ver em nos so

mun do?

Hans Küng – Na tu ral men te, sa be mos mu i to bem 

que a men sa gem li ber ta do ra de Je sus pode ter

con fli tos como con se qüên cia. For ta le ce-nos – e

por ve zes tam bém nos con so la – sa ber que mes -

mo aque le ao qual ape la mos, com base em sua

men sa gem e prá xis, en trou em con fron ta ção com

o es ta blish ment re li gi o so-po lí ti co de seu tem po.

Foi de ma si a do ra di cal sua crí ti ca à re li gi o si da de

tra di ci o nal e ao exer cí cio do po der dos go ver nan -

tes. De ma si a do li be ral seu tra to com a lei re li gi o sa, 

com o Sá ba do, com as pres cri ções de pu ri fi ca ção

e ali men ta ção. De ma si a do es can da lo sa sua so li -

da ri za ção com po bres, mi se rá ve is, “po bres di a -

bos”; ele não se com pa de ce do Sumo-sa cer do te,

mas do povo. De ma si a da in dul gên cia mos tra ele,

para ir ri ta ção dos de vo tos, com trans gres so res da

lei, com “pe ca do res”. Ele não anun cia uma nova

lei, po rém o amor como cum pri men to da lei. A

chan ce para o caso in di vi du al: per do ar, mes mo

onde o ou tro não o me re ce. Re nún cia que ul tra -
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pas sa mes mo a pura jus ti ça. Um ser vi ço que não

se atém sim ples men te à or dem hi e rár qui ca. Nes sa 

di re ção, mi ram os di tos e pa rá bo las de Je sus e

mes mo sua prá xis exem plar que, cor re ta men te

en ten di da, não so bre car re ga o ser hu ma no, po -

rém sem pre de novo o de sa fia.

IHU On-Line – Mas o que sig ni fi ca, en tão,

sua cruz e sua res sur re i ção?

Hans Küng – O des ti no de Je sus nos é co nhe ci -

do: sua ação de pro tes to con tra o co mér cio do

Tem plo, cuja hi e rar quia e be ne fi ciá rio foi cer ta -

men te a pro vo ca ção de ci si va, que con du ziu fi nal -

men te à sua pri são e con de na ção. O na za re no foi

con de na do pela au to ri da de ro ma na como po lí ti -

co re vo lu ci o ná rio, o que ele não era. Assim, ele

mor reu como jo vem va rão de bem 30 anos, tra í do 

e re ne ga do por seus dis cí pu los e adep tos, es car ne -

ci do e vi li pen di a do por seus ad ver sá ri os, aban do -

na do por Deus e pe los ho mens. Des de en tão, a

cruz é a mar ca ca rac te rís ti ca, o dis tin ti vo do cris -

tão. E é a cruz que pos si bi li ta a mim e a cada cren -

te su pe rar tam bém o ne ga ti vo, mu i tas ve zes di fi cil -

men te su por tá vel, como a dor, a cul pa, a in sen sa -

tez e a mor te. Je sus Cris to não é um nada, mas é a

re a li da de mais real, que mor reu para den tro do

pró prio Deus. E se co me çou, en tão, a ver de ou tra 

for ma e in ter pre tar de ou tra ma ne i ra a pes soa do

Mes tre de Na za ré. Des de en tão, ele é e per ma ne ce 

ele pró prio a cor po ri fi ca ção viva de sua ca u sa: a

ca u sa do Re i no de Deus.

Des de en tão, é cla ro que Je sus Cris to e so -

men te ele, que está pelo pró prio Deus, é a base da

es pi ri tu a li da de cris tã. Como o for mu la cla ra men te 

o após to lo Pa u lo: “Nin guém pode pôr ou tro fun -

da men to do que aque le que está pos to: Je sus

Cris to” (1 Cor 3, 11). Ou, como está ex pres so no

Evan ge lho de João: Ele é “o ca mi nho, a ver da de

e a vida” (Jo 14, 6). Sim, isto sig ni fi ca es pi ri tu a li -

da de cris tã na prá xis: en tre gar-se a este ca mi nho,

a esta ver da de, a esta vida e ori en tar-se por ele no

dia a dia, pro cu ran do se gui-lo. Bem ou mal, como 

o é o je i to hu ma no, po rém sem pre no va men te im -

pul si o na do por seu Espí ri to, que é o Espí ri to de

Deus. Como Espí ri to de Je sus Cris to, este es pí ri to

não pode ser con fun di do com nenhum outro

espírito (espírito de massa, espírito de função, falta 

de espírito).
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O cris ti a nis mo na ul tra mo der ni da de

Entre vis ta com Jean-Paul Wil la i me

Jean-Paul Wil la i me é di re tor de es tu dos da

se ção de Ciên ci as Re li gi o sas, na Éco le Pra ti que

dês Ha u tes Étu des, na Fran ça. “É por que o cris ti a -

nis mo dis tin gue o es pi ri tu al do tem po ral que sua

his tó ria é mar ca da pe las ten sões e con fli tos en tre

es ses dois po de res. É in con tes tá vel que exis tem

ra í zes cris tãs na se cu la ri za ção e que o cris ti a nis mo

con tri bu iu para a au to no mi za ção das di ver sas es -

fe ras de ati vi da des hu ma nas em re la ção às ins ti tu i -

ções re li gi o sas e suas pre ten sões de po der (mais

uma vez, isso não se fez sem cho ques e di fi cul da -

des)”, afir ma Jean-Paul Wil la i me. Em en tre vis ta

con ce di da, por e-mail, à IHU On-Line, em de -

zem bro de 2004, o pes qui sa dor afir ma que, di an te 

de uma mo der ni da de tri un fan te con du zi da pe las

ide o lo gi as do pro gres so, pode-se pen sar que

quan to mais a mo der ni da de avan ça va, mais o re li -

gi o so re cu a va. “Hoje, nós es ta mos numa ou tra si -

tu a ção, na qual a mo der ni da de des mis ti fi ca do ra

se en con tra ela pró pria des mis ti fi ca da, o que cha -

mo de ul tra mo der ni da de. Di an te de uma ul tra mo -

der ni da de que pode des car ri lar, che gan do a ques -

ti o nar os pró pri os ide a is dos qua is ela foi con du to -

ra, em par ti cu lar dos di re i tos fun da men ta is, di an te 

de uma ul tra mo der ni da de que pode sa cri fi car o

fu tu ro no pre sen te, as re li giões cons ti tu em re cur -

sos de sa be do ria e de éti ca dos qua is se está re des -

co brin do a per ti nên cia pú bli ca”, afir ma Wil la i me.

O pro fes sor pes qui sa o mun do so ci o ló gi co pro tes -

tan te con tem po râ neo na sua di ver si da de (lu te ra -

nos, re for ma dos, ba tis tas, pen te cos ta is...) e em

seus as pec tos ge o grá fi cos (Eu ro pa e ou tros con ti -

nen tes); os cris tãos ecu mê ni cos (ca tó li cos e pro tes -

tan tes, par ti cu lar men te); a evo lu ção das re li giões e 

o re li gi o so nas so ci e da des oci den ta is; e so ci o lo gia

das re li giões: his tó ria, te o ri as e mé to dos. Entre

suas prin ci pa is pu bli ca ções, ci ta mos os li vros La

pré ca ri té pro tes tan te. So ci o lo gie des pro -

tes tan tis mes con tem po ra ins (Ge ne bra: La bor

et Fi des, 1992); So ci o lo gie des re li gi ons (2. ed. 

Pa ris: PUF, 1998); e So ci o lo gi es et re li gi on.

Appro ches clas si ques (Pa ris: PUF, 2001), com

Da niè le Her vi eu-Lé ger.

IHU On-Line – Que dis tin ção o se nhor es ta -

be le ce en tre os as pec tos ins ti tu ci o na is e os

cul tu ra is da se cu la ri za ção?

Jean-Paul Wil la i me – A se cu la ri za ção, sob o

pon to de vis ta ins ti tu ci o nal, diz res pe i to às re la -

ções Igre jas-Esta do, mais am pla men te, as re la -

ções en tre as Igre jas e as ins ti tu i ções pú bli cas. O

as pec to mais im por tan te é o da se pa ra ção Igre -

jas-Esta do, ou seja, a au to no mia res pec ti va do po -

lí ti co e do re li gi o so e tudo no que ela im pli ca (ne u -

tra li da de do Esta do, im pli can do o tra ta men to

igual das pes so as, se jam qua is fo rem suas op ções

re li gi o sas ou fi lo só fi cas, li ber da de de cons ciên cia e 

de re li gião, in clu in do a li ber da de de não se ter re li -

gião). A se cu la ri za ção ins ti tu ci o nal é um pro ces so

his tó ri co no qual se viu de sen vol ver a au to no mi -

za ção de di fe ren tes ins ti tu i ções e es fe ras de ati vi -

da des em re la ção ao re li gi o so nos cam pos eco nô -

mi co, po lí ti co, edu ca ti vo, mé di co, so ci al e cul tu -

ral. Os as pec tos cul tu ra is da se cu la ri za ção se re fe -

rem às ati tu des e às re pre sen ta ções dos in di ví du os 

e dos po vos no cam po re li gi o so. A se cu la ri za ção

ins ti tu ci o nal não está ne ces sa ri a men te li ga da a

uma for te se cu la ri za ção cul tu ral, ain da que haja

ligações en tre es ses dois as pec tos. Assim, uma

so ci e da de na qual exis te se pa ra ção das igre jas e

do Esta do, pode con ti nu ar mu i to re li gi o sa em re -

la ção à sua vida so ci al e cul tu ral e no que tan ge às

7



pra ti cas e re pre sen ta ções dos in di ví du os. Um

exem plo clás si co des se caso é os Esta dos Uni dos.

Ao con trá rio, so ci e da des nas qua is não exis te se -

pa ra ção das Igre jas e do Esta do po dem ser mu i to

se cu la ri za das no pla no so ci o cul tu ral: é o caso de

pa í ses da Eu ro pa do Nor te como a Di na mar ca e a

No ru e ga.

IHU On-Line – Como o cris ti a nis mo e a se -

cu la ri za ção, de am bas as par tes, po dem ter

con tri bu í do para evi tar ex ces sos na his tó ria 

da hu ma ni da de?

Jean-Paul Wil la i me – Mes mo se a his tó ria do

cris ti a nis mo mos tra que exis ti ram inú me ras in ter -

fe rên ci as, com pro me ti men tos e mes mo con fu sões 

en tre o po der tem po ral e o po der es pi ri tu al, cons ta 

que esta re li gião foi e é con du to ra de um prin cí pio

fun da men tal de dis tin ção en tre o es pi ri tu al e o

tem po ral (“a Cé sar o que é de Cé sar e a Deus o

que é de Deus”). É por que o Cris ti a nis mo dis tin -

gue o es pi ri tu al do tem po ral que sua his tó ria é

mar ca da pe las ten sões e con fli tos en tre es ses dois

po de res. É in con tes tá vel que exis tem ra í zes cris tãs

na se cu la ri za ção e que o cris ti a nis mo con tri bu iu

para a au to no mi za ção das di ver sas es fe ras de ati -

vi da des hu ma nas em re la ção às ins ti tu i ções re li -

gi o sas e suas pre ten sões de po der (mais uma vez,

isso não se fez sem cho ques e di fi cul da des). A se -

cu la ri za ção é um bem pre ci o so, pois a au to no mia

en tre re li gião e po lí ti ca é uma re gra fun da men tal

na de mo cra cia. Pela au to no mia, a po lí ti ca pro te ge 

a so ci e da de das ten ta ções te o crá ti cas das re li -

giões, sua pro pen são a que rer cons tru ir a ci da de

de Deus so bre a ter ra, re gen do as so ci e da des e as

cons ciên ci as se gun do seus prin cí pi os. Pela au to -

no mia, o re li gi o so pro te ge igual men te o po lí ti co

con tra suas ten ta ções ab so lu tis tas e o ris co do to -

ta li ta ris mo. A ten são en tre re li gião e po lí ti ca é fe -

cun da, pois ela é be né fi ca tan to para o re li gi o so

quan to para o po lí ti co. Gra ças ao po lí ti co e à au -

to no mi za ção do di re i to, pôde-se dis si par na Eu ro -

pa as in to le rân ci as re li gi o sas. Qu an to ao cris ti a nis -

mo, é in te res san te cons ta tar hoje o pa pel po si ti vo

que ele de sem pe nhou na sa í da do to ta li ta ris mo de 

so ci e da des ví ti mas do co mu nis mo. Atu al men te,

as igre jas cris tãs es tão à fren te do com ba te pelo

res pe i to dos di re i tos hu ma nos fun da men ta is.

IHU On-Line – Em que con sis te o di vór cio

en tre as re pre sen ta ções e as or ga ni za ções

re li gi o sas? Como se apre sen tam os la ços

que vin cu lam as cren ças às co mu ni da des e

às ins ti tu i ções?

Jean-Paul Wil la i me – As pró pri as igre jas são

tra ba lha das pela se cu la ri za ção e pode-se fa lar de

uma se cu la ri za ção in ter na do cris ti a nis mo. Dito de 

ou tra for ma, a in di vi du a li za ção e a sub je ti va ção

pe ne tra ram as pró pri as cons ciên ci as re li gi o sas

que re cu sam a im po si ção das ver da des de for ma

au to ri tá ria e obri ga tó ria. A cons ciên cia re li gi o sa

re i vin di ca sua li ber da de e pra ti ca um exa me li vre.

Tan to na for ma de se re por tar a uma ver da de re li -

gi o sa como na for ma de vivê-la so ci al men te, as

co i sas evo lu í ram. Há uma re vo lu ção na for ma de

ser re li gi o so, que é con trá ria àque la de ma tar em

nome das re li giões (que, in fe liz men te, con ti nua

em vá ri os pa í ses). Essa re vo lu ção con sis te na

aber tu ra das cons ciên ci as re li gi o sas a uma per cep -

ção po si ti va da plu ra li da de das re li giões. O Bra sil,

sob esse pon to de vis ta, é uma ter ra de ele i ção na

mes ma pro por ção em que o en con tro e o hi bri dis -

mo de sen si bi li da des es pi ri tu a is di ver sas é for te.

Isso não ten de, ne ces sa ri a men te, ao re la ti vis mo e

ao con su mis mo re li gi o so como se es co lhês se mos

uma re li gião e a mu dás se mos con for me gos tos e

as pi ra ções. Isso exis te cer ta men te, mas há tam -

bém evo lu ções que mos tram que as cons ciên ci as

re li gi o sas apren dem, pou co a pou co, a con ju gar

sua iden ti fi ca ção re li gi o sa com o fato in con tes tá -

vel de que exis tem vá ri as re li giões e, no pró prio

in te ri or de uma re li gião, vá ri as for mas de com -

pre en dê-la e de as su mi-la. As pes qui sas efe tu a -

das na Eu ro pa mos tram que, hoje, pou cas pes -

so as es ti mam que sua re li gião é “a úni ca ver da -

de i ra”, mas que há “ver da des em to das as re li -

giões”. Qu an to à for ma de vi ver so ci al men te a re -

li gião, ela está mais fle xí vel. As pes so as se sen tem 

me nos vin cu la das à re si dên cia ecle siás ti ca. Sua

par ti ci pa ção vai va ri ar em in ten si da de e em es ti lo 

se gun do sua tra je tó ria. Atu al men te, se per ten ce

me nos a uma ins ti tu i ção re li gi o sa e se par ti ci pa

de for ma mais ou me nos re gu lar das ati vi da des

que ela pro põe. A so ci a bi li da de re li gi o sa se de -

sen vol ve em re des de afi ni da des, ul tra pas san do

as ins cri ções lo ca is.

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO
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IHU On-Line – Como se apre sen ta, na ex pe -

riên cia re li gi o sa, a di men são in di vi du al e

comu ni tá ria? E como isso se re fle te na so -

ci edade em ge ral?

Jean-Paul Wil la i me – As evo lu ções des cri tas

an te ri or men te não sig ni fi cam que a in di vi du a li za -

ção re sul ta ria no de sa pa re ci men to das co mu ni da -

des re li gi o sas ou, quem sabe, em seu en fra que ci -

men to. Essas evo lu ções pro vo cam, na re a li da de,

re a ções tra di ci o na lis tas, tan to no mun do ca tó li co

como no mun do pro tes tan te, que ma ni fes tam

uma pre o cu pa ção de re or to do xi za ção e de afir -

ma ções for tes das iden ti da des con fes si o na is. A

con jun tu ra re li gi o sa atu al é, des sa for ma, tam bém

mar ca da pelo res sur gi men to de in te gris mos e de

fun da men ta lis mos. Mas se ria um erro fo car-se so -

men te nes tas ten dên ci as ra di ca is. Vá ri as for mas

de um cris ti a nis mo de con vic ção, que ar ti cu lam

mi li tân cia pes so al, in di vi du a li za ção e sen so co mu -

ni tá rio, se re a fir mam hoje. É o que cha mo de in di -

vi du a lis mo co mu ni tá rio, ou seja, a par ti ci pa ção

dos in di ví du os em gru pos e re des con ven ci o na is

que, ten do uma for te iden ti da de co mu ni tá ria, per -

mi tem às pes so as vi ver sua re li gião in di vi du al -

men te, ao mes mo tem po que es tão co nec ta das a

as sem bléi as que as in te gram so ci al men te. É o que

se ob ser va, prin ci pal men te, na es fe ra do pro tes -

tan tis mo evan gé li co. Na so ci e da de glo bal, o res -

sur gi men to de um cris ti a nis mo de con ver são apa -

re ce con gru en te à se cu la ri za ção. Não se tra ta mais 

de re con quis tar o po der per di do das igre jas so bre

a so ci e da de e os in di ví du os (mes mo que es sas

ten dên ci as tam bém exis tam), mas de de sen vol ver

sua men sa gem e sua ação em so ci e da des se cu la ri -

za das e plu ra lis tas vi san do an tes aos in di ví du os. É

um modo de des do bra men to das con vic ções re li -

gi o sas que toma par ti do da se cu la ri za ção. É nes se

sen ti do que eu digo que a per da efe ti va de po der

do cris ti a nis mo e sua pró pria re nún cia ao po der é

a con di ção de pos si bi li da de de uma nova per ti -

nên cia so ci al de sua men sa gem.

IHU On-Line – O que o cris ti a nis mo po de ria

di zer ain da ao ser hu ma no con tem po râ neo,

com seus pro ble mas e suas as pi ra ções mais 

agu das?

Jean-Paul Wil la i me – O cris ti a nis mo cons ti tui

um re cur so sim bó li co mu i to rico, po den do per mi -

tir aos in di ví du os de ins cre ve rem suas vi das num

ho ri zon te de sen ti do e de es pe ran ça, vi ven do ple -

na men te suas vi das de ho mens ou de mu lhe res de 

seu tem po. Qu a tro di men sões me pa re cem es sen -

ci a is: 1) as su mir uma iden ti da de, em par ti cu lar

cris tã, per mi te aos in di ví du os cons ti tu í rem-se como 

ato res, como su je i tos de suas exis tên ci as e de suas

his tó ri as (a iden ti da de cris tã como re cur so de mo -

ti va ções e de ação); 2) a di men são éti ca, o laço

mu i to for te es ta be le ci do pelo cris ti a nis mo en tre

sua men sa gem de sen ti do e de es pe ran ça e a

pre o cu pa ção do mais po bre e da dig ni da de de

cada ser hu ma no; 3) a di men são uni ver sal, a pre o -

cu pa ção, de cli nan do sua pró pria iden ti da de re li -

gi o sa, do hu ma no, do ho mem além das di fe ren -

ças de cul tu ra, de lín guas, de re li giões; e 4) o res -

pe i to e a pro mo ção do la i cis mo, a sa ber, a re nún -

cia ao cle ri ca lis mo e a ace i ta ção do con tex to se cu -

la ri za do e plu ra lis ta das so ci e da des.

IHU On-Line – Em que sen ti do a che ga da da

mo der ni da de aju dou a re li gião a me lhor

com pre en der seu lu gar no mun do, e o ser

hu ma no a en con trar uma le gi ti ma ção ba se -

a da nele mes mo?

Jean-Paul Wil la i me – Di an te de uma mo der ni -

da de tri un fan te con du zi da pe las ide o lo gi as do

pro gres so, pode-se pen sar que quan to mais a mo -

der ni da de avan ça va, mais o re li gi o so re cu a va.

Hoje, nós es ta mos numa ou tra si tu a ção na qual a

mo der ni da de des mis ti fi ca do ra se en con tra ela

pró pria des mis ti fi ca da, o que cha mo de ul tra mo -

der ni da de. Se a mo der ni da de con sis tiu em mu -

dan ças e cer te zas, a ul tra mo der ni da de con sis tiu

em mu dan ças e in cer te zas. No re gi me ul tra mo der -

no da in cer te za e do ris co (eco ló gi co, eco nô mi co,

po lí ti co, ci en tí fi co...), se está na mes ma con di ção

de re des co brir a con tri bu i ção ci vi li za ci o nal das re -

li giões. Di an te de uma ul tra mo der ni da de que

pode des car ri lar, che gan do a ques ti o nar os pró -

pri os ide a is dos qua is ela foi con du to ra, em par ti -

cu lar dos di re i tos fun da men ta is, di an te de uma ul -

tra mo der ni da de que pode sa cri fi car o fu tu ro no

pre sen te, as re li giões cons ti tu em re cur sos de sa be -
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do ria e de éti ca dos qua is se está re des co brin do a

per ti nên cia pú bli ca.

IHU On-Line – O se nhor gos ta ria de acres -

cen tar al gu ma ou tra ques tão que jul ga

im por tan te?

Jean-Paul Wil la i me – Mi nhas aná li ses se ins pi -

ram nas de Anthony Gid dens1, Ulrich Beck2 e Jür -

gen Ha ber mas3. Pu bli quei, ul ti ma men te, uma

obra na qual faço con si de ra ções so bre a Eu ro pa:

Eu ro pe et re li gi ons. Les en je ux du XXI ème

siè cle. Pa ris: Fa yard, 2004.

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO
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1 Anthony Gid dens: so ció lo go in glês, foi di re tor da “Lon don Scho ol of Eco no mics and Po li ti cal Sci en ce” (LSE). Gid dens é au tor
de 34 obras, pu bli ca das em 29 lín guas, e de inú me ros ar ti gos. Em 1985 foi co-fun da dor da “Aca de mic Pu blis hing Hou se Po lity
Press”. É tam bém co nhe ci do como o men tor da idéia da Ter ce i ra Via. Entre suas obras pu bli ca das em por tu guês ci ta mos As
con se qüên ci as da Mo der ni da de (Oe i ras: Cel ta, 1992); Ca pi ta lis mo e mo der na te o ria so ci al: uma aná li se das obras
de Marx, Durk he im e Max We ber (Lis boa: Edi to ri al Pre sen ça, 1994); e Trans for ma ções da in ti mi da de – Se xu a li da de,
amor e ero tis mo nas so ci e da des mo der nas (Oe i ras: Cel ta Edi to ra, 1996). (Nota da IHU On-Line).

2 Ulrich Beck é so ció lo go ale mão da Uni ver si da de de Mu ni que. Au tor de A so ci e da de do ris co. Beck ar gu men ta que a so ci e -
da de in dus tri al cri ou mu i tos no vos pe ri gos de ris co des co nhe ci dos em épo cas an te ri o res. Os ris cos as so ci a dos ao aque ci men to
glo bal são um exem plo. O li vro mais re cen te de Ulrich Beck é Pou vo ir et con tre-pou vo ir à l’ère de la mon di a li sa ti on (Pa -
ris: Au bi er. 2003). Pu bli ca mos uma re se nha des se li vro, es cri ta por Chris ti an Cha vag ne ux, na IHU On-Line nú me ro 84, de 17
de no vem bro de 2003. (Nota da IHU On-Line)

3 Crí ti co da dou tri na po si ti vis ta e da ide o lo gia dela re sul tan te, o tec ni cis mo, o fi ló so fo ale mão Jür gen Ha ber mas é um dos mais
ilus tres re pre sen tan tes da se gun da ge ra ção da Esco la de Frank furt. (Nota da IHU On-Line)



“O cris ti a nis mo cum pri rá uma nova fun ção

no mun do que está por nas cer”

Entre vis ta com Mar cel Ga u chet

Mar cel Ga u chet, di re tor de es tu dos da Éco le

des Ha u tes Étu des en Sci en ces So ci a les, na Fran -

ça, e re da tor-che fe da re vis ta Dé bat, é au tor dos li -

vros Le dé sen chan te ment du mon de. Une

his to i re po li ti que de la re li gi on (Pa ris: Gal li -

mard, 1985); La Re li gi on dans la dé mo cra tie.

Par cours de la la i ci té (Pa ris: Gal li mard, 2001);

La Dé mo cra tie con tre elle-même (Pa ris: Gal li -

mard. 2002); e La con di ti on his to ri que (Pa ris:

Stock, 2003). Com Luc-Ferry aca ba de pu bli car,

em ou tu bro úl ti mo, o li vro Le re li gi e ux après la

re li gi on (Pa ris: Gras set, 2004) e Un mon de dé -

sen chan té? (Pa ris: L’a te li er, 2004). Ele con ce -

deu a en tre vis ta, a se guir, por e-mail, à IHU

On-Line, em de zem bro de 2004.

IHU On-Line – Qual é o lu gar que ten de a

ocu par o cris ti a nis mo no sé cu lo XXI? Qual é 

o ver da de i ro de ba te em tor no da ques tão re -

li gi o sa, se gun do seu pon to de vis ta?

Mar cel Ga u chet – De pen de mu i to do pon to em

que a gen te se si tua. A si tu a ção não é a mes ma na

Eu ro pa, nos EUA, na Amé ri ca La ti na. Do pon to de 

vis ta eu ro peu, o sé cu lo XXI se anun cia como o sé -

cu lo da mar gi na li za ção so ci al e po lí ti ca do cris ti a -

nis mo. Mas uma mar gi na li za ção que abre ao cris -

ti a nis mo a pos si bi li da de de jo gar um pa pel es pi ri -

tu al e mo ral mu i to im por tan te. Po de mos di zer que 

se tra ta de uma si tu a ção ex cep ci o nal em todo o

mun do, se a com pa ra mos com a gran de vi ta li da -

de que o cris ti a nis mo ins ti tu ci o nal tem na Amé ri ca 

do Nor te ou Sul ou nas ou tras re giões do mun do.

Eu acre di to que é um erro. A Eu ro pa, nes te pon to, 

anun cia o fu tu ro. O cris ti a nis mo só po de rá con ti -

nu ar exer cen do um pa pel sig ni fi ca ti vo no fu tu ro

se ele re nun ci ar à von ta de de con tro lar a so ci e da -

de e a po lí ti ca. Ele não tem mais re cur sos para

isso, mes mo lá onde ele apa re ce, ain da, com mu i -

ta for ça. Ele está sen do cha ma do para uma ou tra

fun ção no mun do que está por nas cer. Apa ren te -

men te, len do os jor na is, o de ba te pri o ri tá rio em

tor no da ques tão re li gi o sa hoje é aque la que diz

res pe i to ao fun da men ta lis mo. Mas este, na re a li -

da de, é um de ba te do pas sa do. Se gu ra men te, o

fun da men ta lis mo vai con ti nu ar a fa zer mu i to ba -

ru lho du ran te o sé cu lo XXI, mas o ver da de i ro pro -

ble ma está além. Tra ta-se de sa ber o que as re li -

giões em ge ral e o cris ti a nis mo em par ti cu lar po -

dem apor tar às so ci e da des que elas não do mi nam 

nem or ga ni zam mais.

IHU On-Line – Para a cons tru ção da pes soa e 

a cons tru ção de um ou tro mun do al ter na ti vo 

ao atu al, a re li gião é ou não im por tan te?

Mar cel Ga u chet – É pre ci so ini ci ar di zen do cla -

ra men te que a re li gião não é ca paz de cons tru ir

por ela mes ma um mun do al ter na ti vo àque le no

qual nós vi ve mos. O Ser mão da Mon ta nha não é

um pro gra ma so ci al e po lí ti co. A re li gião pode

con tri bu ir na edi fi ca ção de um mun do al ter na ti -

vo so men te se ad mi te que ela não será mais que

um com po nen te en tre ou tros, ao lado de com po -

nen tes não re li gi o sos, e que a re gra des te mun do

de ve rá ser fe i ta por pes so as que vi vem fora da

re li gião.

IHU On-Line – Qual é a re la ção en tre re li -

gião e va lo res? Li ber da de, igual da de e fra -

ter ni da de são as pi ra ções an te ri o res à de -

mo cra cia. Como po dem as re li giões em ge -
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ral e, par ti cu lar men te, o cris ti a nis mo en ri -

que cer a de mo cra cia?

Mar cel Ga u chet – É ver da de. A de mo cra cia não 

in ven tou tudo. Mas ela re a li za as as pi ra ções que

exis ti am an tes e isso faz uma gran de di fe ren ça.

Para en ri que cer a de mo cra cia, é pre ci so co me çar

por ace i tá-la sem mais nem me nos, até o fim. Pou -

cos cris tãos são, ain da, ca pa zes, hoje, de fazê-lo

ple na men te. Ace i tar a de mo cra cia sig ni fi ca não só 

ad mi tir o plu ra lis mo das re li giões, mas ad mi tir que 

não há uma or dem so ci al cris tã, que não há uma

po lí ti ca cris tã, que Deus não se ocu pa es cre ven do

cons ti tu i ções. A de mo cra cia sig ni fi ca a li ber da de

dos ho mens de de fi nir as re gras do mun do, even -

tu al men te ba se a das em con vic ções re li gi o sas, mas 

sa ben do mu i to bem que são con vic ções hu ma -

nas, que se as re li giões e o cris ti a nis mo em par ti cu -

lar ti ve rem ace i ta do sem re ser vas esta au to no mia

me ta fí si ca da so ci e da de hu ma na, elas te rão a pos -

si bi li da de de se tor na rem re fe rên ci as es sen ci a is do 

de ba te pú bli co, en quan to um ne o cle ri ca lis mo de

es quer da as fa ria se rem re je i ta das. Elas po de rão

ser, en tão, um ver da de i ro po der fi lo só fi co. O que

ame a ça a de mo cra cia, hoje, é o va zio, a fu ti li da -

de, o es que ci men to, a fa ci li da de, o cur to pra zo, a

su per fi ci a li da de. As re li giões e o cris ti a nis mo, em

par ti cu lar, têm o sen ti do do es sen ci al, do trá gi co,

do mis té rio da aven tu ra hu ma na, to das as co i sas

que a de mo cra cia fa cil men te ig no ra. Elas po dem

ser de ci si vas para a de mo cra cia.

IHU On-Line – O que as re li giões e o cris ti a -

nis mo po dem ain da di zer aos pro ble mas de

nos sos con tem po râ ne os?

Mar cel Ga u chet – Cre io ter dito o prin ci pal na

mi nha res pos ta pre ce den te. O cris ti a nis mo fala

aos nos sos con tem po râ ne os tudo aqui lo que o

mun do de mo crá ti co ten de es pon ta ne a men te a es -

que cer, mas que está aí, a co me çar pela do en ça,

pelo so fri men to e pela mor te. Não há e di fi cil men -

te po de rá ha ver uma cul tu ra de mo crá ti ca des tas

re a li da des. Assim, as re li giões con ti nu am e con ti -

nu a rão a di zer algo mes mo para pes so as que não

são cren tes.

IHU On-Line – Como a so ci e da de do mer ca -

do in flu en cia a re li gião e como se po de ria

es pe rar in fluên cia in ver sa?

Mar cel Ga u chet – Como em tudo, há um mer -

ca do das re li giões. As re li giões lu tam, num cer to

sen ti do, para se ven der! Para sair da ló gi ca do

mer ca do, há so men te um ca mi nho: a ace i ta ção

por par te dos in di ví du os e das co le ti vi da des da

au to li mi ta ção das suas ne ces si da des, fren te às

ofer tas de toda es pé cie que lhes são ofe re ci das.

Se rão as re li giões ca pa zes de ar mar os in di ví du os

e as co le ti vi da des para esta au to li mi ta ção? Elas

po dem con tri bu ir, mas é evi den te que elas so zi -

nhas não são su fi ci en tes para tal ta re fa. Elas de -

vem se ali ar a ou tras for ças mo ra is e fi lo só fi cas

para isso. É uma mo bi li za ção que de ve mos fa zer e 

que diz res pe i to a to dos os ci da dãos.
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O cris ti a nis mo é a re li gião da pós-mo der ni da de

Entre vis ta com Gi an ni Vat ti mo

Gi an ni Vat ti mo, fi ló so fo ita li a no e de pu ta do

do Par la men to Eu ro peu, é pro fes sor de Fi lo so fia

na Uni ver si da de de Tu rim, con si de ra do um dos

ma i o res fi ló so fos eu ro pe us, é au tor de inú me ros li -

vros, en tre os qua is des ta ca mos O fim da Mo der -

ni da de. Ni i lis mo e her me nêu ti ca na cul tu ra

pós-mo der na: uma con tri bu i ção sig ni fi ca ti -

va ao atu al de ba te fi lo só fi co (São Pa u lo: Mar -

tins Fon tes, 1996); Acre di tar em acre di tar (Lis -

boa: Re ló gio D’a gua, 1998); A re li gião (São Pa u -

lo: Esta ção Li ber da de, 2000), em co la bo ra ção

com Jac ques Der ri da; e De po is da cris tan da de

(Rio de Ja ne i ro: Re cord, 2004). Este li vro e Acre -

di tar em acre di tar fo ram tema de uma ofi ci na

mi nis tra da no Sim pó sio Inter na ci o nal O Lu gar da

Te o lo gia na Uni ver si da de do Sé cu lo XXI, re a li za -

do na Uni si nos, de 24 a 27 de maio de 2004.

De Gi an ni Vat ti mo, pu bli ca mos um ar ti go na

IHU On-Line nú me ro 53, de 31 de mar ço de 2003,

in ti tu la do “A guer ra pe los di re i tos hu ma nos? Não é

um di re i to” e ou tro no nú me ro 80, de 20 de ou tu bro

de 2003, in ti tu la do “De mo cra cia, kil ler da me ta fí si ca”.

O fi ló so fo con ce deu en tre vis ta ex clu si va, por

te le fo ne, à IHU On-Line, de 15 de de zem bro de

2003, fa lan do do seu ga bi ne te no Par la men to Eu -

ro peu, na Bél gi ca.

IHU On-Line – Como o se nhor ca rac te ri za o

que cha ma de so ci e da de pós-me ta fí si ca?

Gi an ni Vat ti mo – Eu de sen vol vo a idéia de

pós-mo der ni da de ao in ter pre tar a me ta fí si ca ou a

mo der ni da de como uma vi são da his tó ria que

par te de uma idéia de de sen vol vi men to no qual o

pen sa men to eu ro peu-oci den tal tem uma con di -

ção di re ti va. Uma vez que sa í mos do sé cu lo XX,

quan do se re vol ta ram os pa í ses co lo ni a is, essa

idéia de um úni co pro gres so hu ma no, no qual o

Oci den te é o pon to má xi mo, en trou em cri se.

Cada ci vi li za ção tem-se re ve la do como uma cul tu -

ra au tô no ma que tem sua pró pria his tó ria e é ar bi -

trá rio in cluí-las num úni co cur so onde nós so mos

os de sen vol vi dos e os ou tros, os pri mi ti vos. No

nos so mun do atu al, não há mais uma ci vi li za ção

mo de lo, não há um cri té rio ob je ti vo, há uma mul -

ti pli ci da de que nos ca rac te ri za.

IHU On-Line – Qual é o pa pel do cris ti a nis -

mo nes sa ci vi li za ção múl ti pla?

Gi an ni Vat ti mo – O cris ti a nis mo é a re li gião que

ace i ta e li mi ta as pre ten sões das ou tras re li giões in -

clu si ve dela mes ma. Li mi ta quan do se apre sen ta

como a me lhor, a ex clu si va. Ace i ta por que, no

cris tianis mo, está o prin cí pio de que tudo pode

ser mu da do na his tó ria da in ter pre ta ção do

Evan ge lho, me nos a ca ri da de. Como re li gião da

ca ri da de, o cris ti a nis mo é a re li gião da pós-mo -

der ni da de, no sen ti do que nega a idéia idó la tra

de que haja uma di re ção uni tá ria ver da de i ra na

his tó ria. A úni ca di re ção ver da de i ra e uni tá ria da

his tó ria é a que nega exa ta men te isso. Per ce ber a 

re li gião do ou tro, bus can do a aber tu ra ao ou tro,

à ca ri da de, é fun da men tal e de ci si vo. Pen so que

a idéia mes ma de mul ti cul tu ra lis mo que exis te

prin ci pal men te na cul tu ra oci den tal é de ori gem

cris tã. Há um di ta do, atri bu í do a Aris tó te les, que

diz “sou ami go de Pla tão, po rém, mais ami go da

ver da de”. Esse di ta do foi re vo lu ci o na do pelo

cris ti a nis mo: sou ami go da ver da de, po rém, mais 

ami go de Pla tão, ou seja, da pes soa. Não pos so

ex clu ir ou ma tar al guém por que não diz a ver da -

de. O mul ti cul tu ra lis mo é um pro du to ti pi ca men -

te cris tão na cul tu ra oci den tal, em bo ra a Igre ja

Ca tó li ca e as cris tãs não o te nham en ten di do nes -

se sen ti do.
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IHU On-Line – Em que con sis te o cris ti a nis mo

não re li gi o so do qual o se nhor tem fa la do?

Gi an ni Vat ti mo – Não te nho idéi as mu i to cla ras

ain da, por que não pos so ima gi nar uma trans mis -

são das ver da des cris tãs sem as igre jas. Mas gos ta -

ria de uma Igre ja mais aber ta e me nos au to ri tá ria,

mais aber ta às co mu ni da des e tra di ções lo ca is e às 

con ta mi na ções, no sen ti do li te ral da pa la vra, às

mis tu ras. O pró prio Car de al Rat zin ger já não afir -

ma mais o que an tes se acre di ta va, que “fora da

Igre ja não há sal va ção”. Qu an do o Papa se en -

con tra com Da lai Lama, ele não se pre o cu pa em

con ver tê-lo ao ca to li cis mo, se ria ab sur do. Os dois

sen tam como duas pes so as que tra ba lham lar ga -

men te num mes mo mar co de es pi ri tu a li za ção da

vida. Isso não sig ni fi ca que eu cre ia me nos em Je -

sus Cris to, mas te nho com pro me ti da mi nha vo ca -

ção cris tã no in te ri or de mi nha cul tu ra. Eu, atra vés 

do cris ti a nis mo, des cu bro tam bém a pos sí vel ver -

da de das ou tras re li giões.

IHU On-Line – Para onde foi o Deus rí gi do,

do ju í zo fi nal, con tro la dor e exi gen te?

Gi an ni Vat ti mo – Eu par to na mi nha re fle xão

so bre Deus da no ção de ké no sis, do aba i xa men to

de Deus, que é um ter mo que uti li za São Pa u lo na

car ta aos Fi li pen ses4. Ele aba i xou-se até o pon to

de se fa zer ho mem e mor rer na cruz. Esse é um

con te ú do es sen ci al do cris ti a nis mo. Não é so men -

te um meio de co mu ni ca ção como se Deus se ti -

ves se tra ves ti do de po bre, mas fi nal men te é uma

ou tra co i sa. Ele mos trou-nos que a re den ção da

vi o lên cia se pode re a li zar so men te atra vés de uma 

auto-re du ção mu i to pro fun da e mu i to ra di cal.

IHU On-Line – Que di fi cul da de en con tra -

mos na pós-mo der ni da de para vi ver o evan -

ge lho des sa ma ne i ra?

Gi an ni Vat ti mo – A ido la tria nun ca ter mi nou.

Qu an do di ze mos que as leis do mer ca do são de fi -

ni ti vas, ab so lu tas, ou que a ne ces si da de de de sen -

vol vi men to do PIB é lei, es tas são ma ne i ras idó la -

tras. É idó la tra tam bém o con su mo ex ces si vo, a

idéia de en ri que ci men to sem li mi tes. A vi o lên cia

sem pre se re no va. O pe ca do ori gi nal não tem

nada a ver com a his tó ria de uma maçã en tre

Adão e Eva: há em nós uma von ta de de afir ma -

ção in di vi du al. Isso é o que toma sem pre no vas

for mas. Hoje tem a for ma, in clu si ve, do ab so lu tis -

mo dos di re i tos hu ma nos. Qu an do Bush bom bar -

de ia os ira qui a nos para im por a de mo cra cia, isto é 

uma for ma de ido la tria. Qu an do se ten ta ser mais

ami go da ver da de que de Pla tão, se cai na ido la -

tria de um ob je to que pode jus ti fi car que eu mate

meu pró xi mo.

IHU On-Line – Qual foi a con tri bu i ção dada

pelo cris ti a nis mo à po lí ti ca e à de mo cra cia?

Gi an ni Vat ti mo – Uma con tri bu i ção de ter mi -

nan te. Não con si go ima gi nar uma de mo cra cia

mo der na ins pi ra da so men te na gre ga, por que

essa de mo cra cia da po lis gre ga con sis tia em cem

pes so as dis cu tin do na ágo ra, de i xan do de fora as

mu lhe res, os es cra vos etc. Essa con tri bu i ção foi

im por tan te, mas, sem o apor te do cris ti a nis mo, a

de mo cra cia tal vez nun ca ti ves se tido lu gar no Oci -

den te. Qu an do falo em con tri bu i ção do cris ti a nis -

mo à de mo cra cia, sou cons ci en te de que isso

acon te ceu con tra, in clu si ve, a ati tu de ex plí ci ta, da

Igre ja ca tó li ca. Eu pen so, por exem plo, que, quan -

do os re vo lu ci o ná ri os fran ce ses ma ta ram o rei no

fi nal do sé cu lo XVIII, e a Igre ja os ex co mun gou, fo -

ram mais cris tãos os re vo lu ci o ná ri os. Há uma pre -

sen ça da men sa gem cris tã, no pro fun do da tra di -

ção eu ro péia e oci den tal que tra ba lha, mu i tas ve -

zes, con tra as ati tu des ex plí ci tas da Igre ja.

IHU On-Line – Para onde ca mi nham as ins -

ti tu i ções re li gi o sas mais tra di ci o na is?

Gi an ni Vat ti mo – Inte res sa-me mu i to o pen sa -

men to de Jo a quim de Fi o re, esse mís ti co me di e val 

que di zia que há ida des no de sen vol vi men to do

cris ti a nis mo. Nós es ta mos che gan do à ida de do

es pí ri to, uma in ter pre ta ção me nos li te ral do evan -

14

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

4 Vat ti mo se re fe re ao hino cris to ló gi co de Pa u lo na Car ta aos Fi li pen ses, 2, 5-11. Ké no sis, em gre go, que ocor re no ver sí cu lo 7,
é tra du zi do de vá ri as for mas: ani qui la men to, re ba i xa men to, des po ja men to. A mais re cen te tra du ção da Bí blia, edi ta da pela
Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil em 2001, tra duz as sim: “Ele (o Cris to), exis tin do em for ma di vi na, não con si de rou
como pre sa a agar rar o ser igual a Deus, mas des po jou-se, as su min do a for ma de es cra vo e tor nan do-se igual ao ser hu ma no”.
(Nota da IHU On-Line)



ge lho em fa vor de uma le i tu ra mais mís ti ca. Qu an -

do digo que nin guém hoje pode ima gi nar que os

po vos têm que se con ver ter ao ca to li cis mo para se

sal var, que ro di zer que se im põe uma ci vi li za ção

mul ti cul tu ral, uma vi são que eu cha ma ria mais

mís ti ca e me nos ins ti tu ci o nal do cris ti a nis mo.

IHU On-Line – Que ca rac te rís ti cas está ad -

qui rin do o re tor no ao re li gi o so na Eu ro pa e

no mun do?

Gi an ni Vat ti mo – Nes se re tor no ao re li gi o so, há

tam bém um com po nen te re a ci o ná rio como vol -

tar-se para a fa mí lia por que se tem medo do mun -

do, vol tar-se à co mu ni da de fe cha da etc. Mas o re -

tor no ao re li gi o so in clui cul tu ral men te a pós-mo -

der ni da de, a dis so lu ção dos me tar re la tos, a pos si -

bi li da de de de vi res re li gi o sos fun da dos so bre a

dis so lu ção da me ta fí si ca, quer di zer a dis so lu ção

dos fun da men tos rí gi dos. Ha ve ria, en tão, duas

ten dên ci as.

IHU On-Line – Qual de las pre do mi na rá?

Gi an ni Vat ti mo – É di fí cil sa ber. Caso se de sen -

vol va uma si tu a ção de vi o lên cia ex te ri or no mun -

do, como o ter ro ris mo ou a guer ra, a ten dên cia

será re gre dir, vol tar a se fe char. Inclu si ve na Eu ro -

pa, se as sis te a um re tor no das na ci o na li da des, do

re gi o nal e do lo cal, por exem plo. Isso é pe ri go so,

por que pode dar lu gar ao re tor no de uma ci vi li za -

ção fe cha da, a con fli tos de gru pos.

IHU On-Line – Sua vi são é mais fa vo rá vel a

uma glo ba li za ção, cla ro que em ter mos di -

fe ren tes, da que es ta mos vi ven do?

Gi an ni Vat ti mo – Sim. Uma glo ba li za ção de mo -

crá ti ca, e não só eco nô mi ca. Efe ti va men te, a glo -

ba li za ção tem mu i tos pro ble mas. Eu sou con tra

um mun do to tal men te uni fi ca do como o que está

se vis lum bran do hoje, por que, se não há ou tro

pólo de po der no mun do fren te ao po der ame ri ca -

no, se re mos um úni co es ta do cos mo po lí ti co. No

en tan to, como não se pode dis ci pli nar o mun do

todo, ad vém um es ta do ter ro ris ta, efe ti va men te.

Eu pre fi ro um mun do com al guns pó los de po der

que os ci lem. Por isso, tra ba lho para a União Eu ro -

péia; pen so nis so com es pe ran ça.

IHU On-Line – Qual é a im por tân cia da Te o -

lo gia Pú bli ca, ou seja, uma te o lo gia que

não seja para a for ma ção de qua dros ecle -

si a is, e sim que se de i xe in ter pe lar pe las ou -

tras ciên ci as e as in ter pe le?

Gi an ni Vat ti mo – Pa re ce-me fun da men tal. Eu

sem pre dis se isso nas uni ver si da des ita li a nas. Nas

uni ver si da des ale mãs e na Eu ro pa do nor te, os

teó lo gos es tu dam nas uni ver si da des pú bli cas,

mas, na Espa nha, na Itá lia, na Fran ça, as fa cul da -

des de Te o lo gia são es pe ci fi ca men te para for mar

clé ri gos, e não são pú bli cas e tudo isso faz com

que não haja uma co mu ni ca ção en tre o dis cur so

te o ló gi co e o dis cur so se cu lar. Isso é um dano para 

am bos os dis cur sos.

IHU On-Line – Em que ca u sas o se nhor

está mais en vol vi do e qua is as que mais o

pre o cu pam?

Gi an ni Vat ti mo – Nes te mo men to, na Itá lia, me

sin to com pro me ti do com um tra ba lho de se cu la ri -

za ção da Igre ja, no sen ti do de que a Igre ja ita li a na

per ma ne ce mu i to em pe nha da em in flu en ci ar a

po lí ti ca. Te mos ago ra, no par la men to ita li a no,

uma dis cus são so bre a fe cun da ção as sis ti da, ques -

tões de bi oé ti ca, es ta tu to do em brião etc. A mim,

me pa re ce que a Igre ja ten de a fa zer de sua con cep -

ção mo ral, que eu res pe i to, e ten to tam bém pra ti -

car, leis do Esta do. Ten de a não dis tin guir o pe ca do 

do cri me le gal. Isso é um re gres so re a ci o ná rio e de

di re i ta da ati tu de da Igre ja, se me lhan te ao go ver no

Ber lus co ni, um go ver no que não é fas cis ta, por que

Ber lus co ni é um co mer ci an te, que ne ces si ta ven der 

mer ca do ri as, mas que pode vi rar, por que a di re i ta

está no go ver no e, em um mo men to, tal vez, de ten -

são so ci al acen tu a da, no fu tu ro pode se trans for -

mar num go ver no au to ri tá rio. Estas duas co i sas

ago ra na Itá lia me pre o cu pam mu i to. Te nho uma

ati tu de de com pro mis so re li gi o so fren te a es tes pro -

ble mas, que me pa re ce ne ces sá rio para sal va guar -

dar o cris ti a nis mo na Itá lia. Não digo que de pen da

de mim, mas faço o que pos so.

IHU On-Line – Como o se nhor vê o Bra sil?

Gi an ni Vat ti mo – Qu an do Lula ga nhou, mu i tas

pes so as da Eu ro pa fi ca ram com gran des es pe ran -
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ças. O ca mi nho para cons tru ir uma Eu ro pa au ten -

ti ca men te eu ro péia, au tô no ma, in de pen den te é

en con trar uma ali an ça com pa í ses re la ti va men te

in de pen den tes dos Esta dos Uni dos, não para fa -

zer uma guer ra con tra eles, e sim para cons tru ir

um mun do onde a so li da ri e da de e a de mo cra cia

se jam mais ace i tas que nos Esta dos Uni dos. O

Ter ce i ro Mun do é de ter mi nan te, in clu si ve para

Eu ro pa, para se sen tir me nos de pen den te dos

Esta dos Uni dos.

“Deus é pro je to, e nós o en con tra mos
quan do te mos a for ça para pro je tar...”

IHU On-Line – Como ca rac te ri za ria o novo

ce ná rio po lí ti co mun di al? Como o cris ti a -

nis mo pode se ver mo di fi ca do por este novo 

ce ná rio?

Gi an ni Vat ti mo – Acre di to que, para o cris ti a nis -

mo, esta seja uma gran de oca sião para des co brir

que não pode mais, como no pas sa do, fa zer par te

da con ser va ção da or dem so ci al. Tal vez te nha

ver da de i ra men te ter mi na do, hoje, a ida de de

Cons tan ti no, aque la lon ga épo ca na qual o cris ti a -

nis mo, mes mo com as me lho res in ten ções, sen -

tiu-se no de ver de sus ten tar a or dem cons ti tu í da,

para de fen der os fra cos, para evi tar ma i o res pro -

ble mas. Hoje – com Bush e a glo ba li za ção ca pi ta -

lis ta de sen ca de a da –, a or dem cons ti tu í da se re ve -

la so men te como um modo para man ter os pri vi -

lé gi os e, prin ci pal men te, para des tru ir as re ser vas

do Pla ne ta. Não há mais dis far ce pos sí vel; sem

vi o lên cia, a Igre ja deve es tar ao lado dos fra cos, e, 

as sim, ao lado da hu ma ni da de como tal. É ver da -

de que hoje, de um modo di fe ren te de como pen -

sa va Marx, a es sên cia “ge né ri ca” do ho mem está

nos pro le tá ri os, isto é, nos po bres que, mu i to mais

do que os ri cos, es tão em con di ções de de fen der o 

fu tu ro do mun do. Os ri cos têm in te res ses a cur to

pra zo: são como aque les que dan ça vam no con -

vés do Ti ta nic en quan to ele afun da va; as sim,

hoje, Bush e os seus ali a dos não se pre o cu pam

com o des ti no do mun do, com a po lu i ção do ar,

com o de sa pa re ci men to da água po tá vel. As suas

mul ti na ci o na is de vem pro du zir lu cros em cur to

pra zo para os seus aci o nis tas.

IHU On-Line – Fren te a uma ten dên cia de

cor ro são das ins ti tu i ções, qua is são os ca -

mi nhos mais pro vá ve is para o cris ti a nis mo? 

Que vai acon te cer com as ins ti tu i ções?

Gi an ni Vat ti mo – Tor na-se cada vez mais cla ro

que o cris ti a nis mo deve ser anár qui co. Cer to que

não no sen ti do do anar quis mo do iní cio do sé cu lo

XX – bom bas e aten ta dos con tra os reis. Anár qui co

no sen ti do li te ral, re je i tar a sub mis são aos “prin cí -

pi os” – lei na tu ral, lei de mer ca do, leis da Igre ja –,

que são sem pre más ca ras do au to ri ta ris mo e da

vi o lên cia. Pre gar a li ber da de, por exem plo, apli -

cando o pro ce di men to do con sen so e da dis cus são

em to dos os cam pos da vida so ci al, mas não como

acon te ce hoje na bi oé ti ca, com a sub mis são a uma

au to ri da de (Papa, Esta do), que pre ten de fa lar em

nome da ver da de. As ins ti tu i ções não po dem ser

to tal men te abo li das, mas é ne ces sá rio mul ti pli car

as se des de de ci são de mo crá ti ca, de de li be ra ção

co le ti va. Nes se sen ti do, vale a pena de sen vol ver,

cada vez mais, a vida das co mu ni da des.

IHU On-Line – Que ca mi nhos o se nhor pre -

vê para o cris ti a nis mo? Que lu gar te rão as

re li giões numa cons tru ção real e efe ti va de

um pla ne ta em paz?

Gian ni Vat ti mo – As re li giões, en tre elas a cris tã,

têm hoje como prin ci pal ta re fa mos trar que o des ti -

no da alma, do in di ví duo, está além da his tó ria e da 

re a li da de co ti di a na. Na vida so ci al, na po lí ti ca, de

tra ba lho, NÃO está em jogo a mi nha sal va ção –

por tan to, nada de fa na tis mos, nada de guer ras re li -

gi o sas, so men te e, prin ci pal men te, ca ri da de para

os nos sos se me lhan tes. A paz não se cons trói so bre

idéi as “for tes”, mas so bre to le rân cia e ca pa ci da de

de des pren di men to da hybris5, que, ao in vés, ca -

rac te ri za a von ta de de so bre vi vên cia a todo cus to...
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5 Hybris, ter mo gre go que dá ori gem ao ter mo hí bri do, cuja eti mo lo gia re me te a ul tra je, cor res pon den do a uma mis ci ge na ção ou
mis tu ra que vi o la va as leis na tu ra is. Hí bri do é tam bém o que par ti ci pa de dois ou mais con jun tos, gê ne ros ou es ti los. Con si de -
ra-se hí bri da a com po si ção de dois ele men tos di ver sos ano ma la men te re u ni dos para ori gi nar um ter ce i ro ele men to que pode
ter as ca rac te rís ti cas dos dois pri me i ros re for ça das ou re du zi das. A pós-mo der ni da de, ao tra zer à tona o con ce i to de hí bri do, en -



IHU On-Line – Por que a pós-mo der ni da de

pode ter ca rac te rís ti cas que aju dem a vi ver

o cris ti a nis mo com toda a sua in ten si da de?

Gi an ni Vat ti mo – Acre di to que isso acon te ça,

por que a mo der ni da de nos faz vi ver mais em con -

ta to com “todo” o mun do. Co mu ni ca ções, te le vi -

são, vi a gens: é nas mo der ni da des que nos tor na -

mos “ho mens” no sen ti do uni ver sal do ter mo. O

meu pró xi mo, aqui, é qual quer um.

IHU On-Line – Como po de ria des cre ver o es -

pa ço que, pa ra do xal men te, “a mor te de

Deus” e a se cu la ri za ção têm aber to para a

re li gião?

Gi an ni Vat ti mo – Mor te de Deus sig ni fi ca mor te

dos ído los. Por tan to, é so men te com a mor te do

Deus me ta fí si co, guar dião das leis da na tu re za,

fi a dor da ma te má ti ca (e dos co mér ci os que se fa -

zem tam bém à base do cál cu lo) que po de mos nos

trans for mar em re li gi o sos, abrir um diá lo go com

Deus, seja lá o que Ele for, além da pura ace i ta ção 

ad mi ra da da or dem do mun do. Deus é a de sor -

dem do mun do, é aque le que nos cha ma a não

con si de rar como de fi ni ti vo nada dis to que já está

aqui. Deus é pro je to, e nós o en con tra mos, quan -

do te mos a for ça para pro je tar...

IHU On-Line – Como apa re cem, em suas

for mu la ções, o pen sa men to pa u li no como

res ga te do ho mem e a re cu pe ra ção da tem -

po ra li da de es ca to ló gi ca como pos si bi li da -

de de fu tu ro?

Gi an ni Vat ti mo – Pa re ce-me que a res pos ta

pre ce den te pos sa va ler aqui. A es ca to lo gia cris tã

é a idéia de que o sen ti do da vida está sem pre lá,

por vir, e que nós es ta mos com pro me ti dos em

cons truí-lo. Não so zi nhos, cer ta men te, mas à base 

de men sa gens, exem plos, da sal va ção que “já”

veio, mas que está sem pre ain da a re a li zar-se

com ple ta men te.

IHU On-Line – Em que sen ti do o se nhor se

con si de ra um con ti nu a dor de Ni etzsche6 e

de He i deg ger? Que as pec tos des ses fi ló so -

fos res ga ta ria de modo es pe ci al?

Gi an ni Vat ti mo – Ni etzsche e He i deg ger são os

crí ti cos mais ra di ca is da idéia me ta fí si ca do ser

como aqui lo que é já sem pre e que ne ces sa ri a -

men te será. O cris ti a nis mo é a dou tri na de um

Deus que cria, e tam bém SE cria jun to a nós e à

nos sa his tó ria. Para Ni etzsche, o “su per-ho mem”

é o novo ho mem que sabe vi ver no mun do do ser

como anún cio e pro je to, e não como cer te za de

uma ne ces si da de já sem pre dada, que de ve ria so -

men te ace i tar. O mes mo vale para o con ce i to de

ser como “even to” em He i deg ger.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is pro -

ble mas éti cos que se apre sen tam ao ho mem 

e à mu lher con tem po râ ne os?

Gi an ni Vat ti mo – Sa ber cons tru ir uma éti ca que

não te nha ne ces si da de de fun da men tos ab so lu -

tos; uma éti ca do amor (Deus me cha ma, como

Je sus quan do en con tra o jo vem rico), e não da lei

es cri ta nas es sên ci as. Isso é in dis pen sá vel no mun -

do pós-mo der no das plu ra li da des das cul tu ras.

Sem esta ca pa ci da de – de vi ver no não-fun da -

men to, so men te por amor –, al guém pro cu ra rá

sem pre re en con trar um fun da men to “ver da de i -

ro”, aque le da sua ver da de (da sua fé, da sua co -

mu ni da de, da sua raça) em nome da qual será,

cada vez mais, le va do a lu tar vi o len ta men te con -

tra os ou tros, os di fe ren tes, os in fiéis...

IHU On-Line – O que há de po is da cris tan -

da de?

17

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

fa ti za, aci ma de tudo, o res pe i to à al te ri da de e à va lo ri za ção do di ver so. Hí bri do, ao des ta car a ne ces si da de de pen sar a iden ti -
da de como pro ces so de cons tru ção e des cons tru ção, es ta ria sub ver ten do os pa ra dig mas ho mo gê ne os da mo der ni da de, in se -
rin do-se na flu i dez da pós-mo der ni da de e as so ci an do-se ao múl ti plo e ao he te ro gê neo. (Nota da IHU On-Line)

6 Fri e drich Ni etzsche (1844-1900): fi ló so fo ale mão, co nhe ci do por seus con ce i tos além-do-ho mem, trans va lo ra ção dos va lo res,
ni i lis mo, von ta de de po der e eter no re tor no. Entre suas obras fi gu ram como as mais im por tan tes Assim fa lou Za ra tus tra (9.
ed. Rio de Ja ne i ro: Ci vi li za ção Bra si le i ra, 1998); O an ti cris to (Lis boa: Gu i ma rães, 1916); e A ge ne a lo gia da mo ral (5. ed.
São Pa u lo: Cen ta u ro, 2004). Escre veu até 1888, quan do foi aco me ti do por um co lap so ner vo so que nun ca o aban do nou, até o 
dia de sua mor te. A Ni etzsche foi de di ca do o tema de capa da edi ção nú me ro 127 da IHU On-Line, de 13-12-2004. So bre o fi -
ló so fo ale mão, con fe rir ain da a en tre vis ta ex clu si va re a li za da pela IHU On-Line edi ção 175, de 10 de abril de 2006, com o je -
su í ta cu ba no Emi lio Bri to, do cen te na Uni ver si da de de Lou va in-La-Ne u ve, in ti tu la da “Ni etzsche e Pa u lo”. A edi ção 15 do Ca -
der nos IHU em For ma ção é in ti tu la da O pen sa men to de Fri e drich Ni etzsche. (Nota da IHU On-Line)



Gi an ni Vat ti mo – Há uma re li gião ver da de i ra -

men te cris tã, sem dog mas (Deus, o cha ma mos

pai, mas po de mos tam bém cha má-lo mãe; os pa -

dres são ho mens, mas po de ri am ser tam bém mu -

lhe res), fun da da na fé e na es pe ran ça de que com

a ca ri da de se re a li za ver da de i ra men te o re i no de

Deus, co me çan do por este mun do. Além dis so, a

men ta li da de ca tó li ca, no mun do sem fron te i ras

em que vi ve mos hoje, tam bém não pode mais jul -

gar que quem es te ja fora da Igre ja ro ma na não se

sal va rá. O ver da de i ro ecu me nis mo cris tão se re a li -

za rá quan do o pró prio cris ti a nis mo com pre en der

que deve aba ter as bar re i ras que ele mes mo cri ou

– e que o pon ti fi ca do atu al pa re ce que rer cada vez

mais so li di fi car: aqui nós, cris tãos, lá, o Islã mal va -

do; aqui os nor ma is, lá, os gays e os di fe ren tes. A

ta re fa dos cris tãos não é con ver ter os ou tros e

fazê-los tor na rem-se como nós, mas co me çar a li -

qui dar a pró pria (pre ten são de) iden ti da de, para

aco lher a to dos.
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Cris ti a nis mo, uma men sa gem de con ví vio fra ter nal

Entre vis ta com Álva ro Valls

Álva ro Valls é mes tre e dou tor em Fi lo so fia

pela Uni ver si da de de He i del berg, da Ale ma nha,

com a tese O con ce i to de his tó ria nos es cri tos de

So e ren Ki er ke ga ard. Atu al men te, ele é do cen te

nos cur sos de gra du a ção e pós-gra du a ção em Fi -

lo so fia da Uni si nos. Valls é au tor dos li vros O que

é éti ca (São Pa u lo: Bra si li en se, 1986) e Da éti ca 

à bi oé ti ca (Pe tró po lis: Vo zes, 2004). É o tra du tor 

e or ga ni za dor da obra Do de ses pe ro si len ci o -

so ao elo gio do amor de sin te res sa do – Afo -

ris mos, no ve las e dis cur sos, de Sö ren Ki er -

ke ga ard (Por to Ale gre: Escri tos, 2004), da qual a

edi ção 123 da , de 16 de no vem bro de 2004, pu -

bli cou a ore lha. A obra foi apre sen ta da no Sala de

Le i tu ra nes sa mes ma data. Na edi ção 175, de 10

de abril de 2006, con ce deu à  a en tre vis ta “Pa u lo e 

Ki er ke ga ard”. Nas No tí ci as do Dia do site do

IHU, www.uni si nos.br/ihu, em 16 de no vem bro

de 2006, con ce deu a en tre vis ta “Uma Fi lo so fia

bra si le i ra sur gi rá com tem po e mu i to tra ba lho”, na 

qual co men ta so bre sua re cen te in di ca ção à pre si -

dên cia da Anpof na ges tão 2007-2008.

Para o fi ló so fo Álva ro Valls, um dos mo ti vos

para ser cris tão no sé cu lo XXI é que “cada um de

nós deve fa zer a sua op ção, se pre fe re ten tar vi ver

uma vida para o amor e o per dão, ou para cur tir a

ra i va, o res sen ti men to e o ódio, a ga nân cia, a am -

bi ção de sen fre a da e a bus ca in ces san te do pra zer.

Amor não é só um sen ti men to, mas é tam bém um

man da men to, um de ver sa gra do”. E con ti nua: “O

cris ti a nis mo, des con ta dos os des vi os que sem pre

ocor rem na his tó ria dos ho mens, é uma men sa -

gem do con ví vio fra ter nal, an tes de se cons ti tu ir

numa ins ti tu i ção de po der uni ver sal”. Em sua opi -

nião, mais do que uma dou tri na, no sen ti do teó ri -

co, a men sa gem de Je sus é uma “men sa gem de

vida, de i xan do-nos uma men sa gem exis ten ci al”.

As afir ma ções po dem ser con fe ri das, na ín te gra,

no de po i men to que se gue, en vi a do por e-mail à

IHU On-Line, em 18 de de zem bro de 2006.

Por que ser cris tão hoje?

Só o fato de que mu i tos de i xa ram de ser cris -

tãos nos úl ti mos 150 anos (de po is, aliás, da crí ti ca

de Ki er ke ga ard7 à cris tan da de), não bas ta para

nos le var a aban do nar a fé de nos sos pais. Mas,

dito de modo po si ti vo, há no quar to evan ge lho,

no ca pí tu lo 13, 34-35, uma boa ra zão: “Amai-vos

uns aos ou tros como eu vos amei. Nis to co nhe ce -

rão que sois meus dis cí pu los, se vos amar des uns

aos ou tros”. Ou seja, cada um de nós deve fa zer a

sua op ção, se pre fe re ten tar vi ver uma vida para o

amor e o per dão, ou para cur tir a ra i va, o res sen ti -

men to e o ódio, a ga nân cia, a am bi ção de sen fre a -

da e a bus ca in ces san te do pra zer. Amor não é só

um sen ti men to, mas é tam bém um man da men to,

um de ver sa gra do. Uma re li gião do amor, ba se a -

da nas pa la vras do pro fe ta da Ga li léia, e trans mi ti -
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7 So ren Ki er ke ga ard (1813-1855): fi ló so fo exis ten ci a lis ta di na mar quês. Alguns de seus li vros fo ram pu bli ca dos sob pse u dô ni -
mos. Fi lo so fi ca men te, faz uma pon te en tre a fi lo so fia de He gel e aqui lo que vi ria a ser o exis ten ci a lis mo. Ki er ke ga ard ne gou tan -
to a fi lo so fia he ge li a na de seu tem po quan to aqui lo que clas si fi ca va como as for ma li da des va zi as da igre ja di na mar que sa. Boa
par te de sua obra de di ca-se à dis cus são de ques tões re li gi o sas como a na tu re za da fé, a ins ti tu i ção da igre ja cris tã, a éti ca cris tã e 
a te o lo gia. É au tor de O Con ce i to de iro nia (1841), Te mor e tre mor (1843) e O de ses pe ro hu mano (1849). A res pe i to de 
Ki er ke ga ard, con fi ra a en tre vis ta “Pa u lo e Ki er ke ga ard”, re a li za da com o Prof. Dr. Álva ro Valls, da Uni si nos, na edi ção 175, de
10 de abril de 2006, da IHU On-Line. (Nota da IHU On-Line)



da com to das as fa lhas hu ma nas que a his tó ria de

nos so gê ne ro re la ta, não é in com pa tí vel com uma

vi são de mun do se cu la ri za da, ou seja, onde não

há es pa ços sa gra dos se pa ra dos dos pro fa nos.

Ora, a téc ni ca e a ciên cia, se não são ne u tras, pelo

me nos são bas tan te re la ti vas, po den do ser usa das

para o bem ou para o mal. Já uma eco no mia cen -

tra da só no lu cro, na ga nân cia, no au men to da

riqueza e do poder de pequenos grupos, não é

neutra, e precisa ser infiltrada por uma inspiração

religiosa que busque aumentar o espaço do amor.

Por que acre di tar em Je sus?

 Cre io que pos samos re pe tir, com São Pe dro, 

que só Je sus tem pa la vras de vida eter na. Então,

sen do as sim, a quem ire mos? A Marx8, a Fre ud9, a 

Dar win10, a Eins te in11, a He gel12, a Ni etzsche?

Não se ria me lhor e mais cor re to re co nhe cer que

os di ver sos ci en tis tas e fi ló so fos trou xe ram con tri -

bu i ções mais ou me nos im por tan tes para com pre -

en der mos as pec tos da re a li da de, mas que tam -

bém, quan do se tra ta da per gun ta pelo sen ti do da

vida, não há com pa ra ção? A fé não se ba se ia em

ar gu men tos, pois es tes ape nas ser vem numa pro -

pe dêu ti ca, para mos trar onde está o lu gar em que

é pre ci so pa rar e de ci dir se que re mos crer ou nos

es can da li zar – pois es tas são as duas op ções, ape -

sar de to das as gran des sín te ses. Por sua vez, nem

Ma o mé13, nem Con fú cio14, nem Buda15 me to ca -

ram mais do que a vida e o en si na men to do

Na za re no.
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8 Karl Marx (1818–1883): fi ló so fo, ci en tis ta so ci al, eco no mis ta, his to ri a dor e re vo lu ci o ná rio ale mão, um dos pen sa do res que exer -
ce ram ma i or in fluên cia so bre o pen sa men to so ci al e so bre os des ti nos da hu ma ni da de no sé cu lo XX. Marx foi es tu da do no Ci clo
de Estu dos Re pen san do os Clás si cos da Eco no mia, pro mo vi do pelo IHU. A pa les tra A Uto pia de um novo pa ra dig ma para
a eco no mia foi pro fe ri da pela Prof.ª Dr.ª Leda Ma ria Pa u la ni, em 23 de ju nho de 2005. O Ca der no IHU Idéi as, edi ção nú me ro
41, teve como tema A (anti)fi lo so fia de Karl Marx, com ar ti go de au to ria da mes ma pro fes so ra. (Nota da IHU On-Line)

9 Sig mund Fre ud (1856-1939): ne u ro lo gis ta e fun da dor da Psi ca ná li se. Inte res sou-se, ini ci al men te, pela his te ria e, ten do como
mé to do a hip no se, es tu da va pes so as que apre sen ta vam esse qua dro. Mais tar de, in te res sa do pelo in cons ci en te e pe las pul sões,
foi in flu en ci a do por Char cot e Le ib niz, aban do nan do a hip no se em fa vor da as so ci a ção li vre. Estes ele men tos tor na ram-se ba -
ses da psi ca ná li se. Fre ud, além de ter sido um gran de ci en tis ta e es cri tor, re a li zou, as sim como Dar win e Co pér ni co, uma re vo -
lu ção no âm bi to hu ma no: a idéia de que so mos mo vi dos pelo in cons ci en te. A edi ção 170 da IHU On-Line, de 8 de maio de
2006, de di cou-lhe o tema de capa sob o tí tu lo Sig mund Fre ud. Mes tre da sus pe i ta. A Edi ção 207 abor dou o tema Fre ud e
a Re li gião (Nota da IHU On-Line)

10 Char les Dar win (1809-1882): Na tu ra lis ta bri tâ ni co, pro po si tor da Te o ria da Se le ção na tu ral e da base da Te o ria da Evo lu ção
no li vro A ori gem das es pé ci es. Teve suas prin ci pa is idéi as em uma vi si ta ao ar qui pé la go de Ga lá pa gos, quan do per ce beu
que pás sa ros da mes ma es pé cie pos su íam ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas di fe ren tes, o que es ta va re la ci o na do com o am bi en te em 
que vi vi am. Em 30 de no vem bro de 2005, a Prof.ª Dr.ª Anna Ca ro li na Krebs Pe re i ra Reg ner apre sen tou a obra So bre a ori -
gem das es pé ci es atra vés da se le ção na tu ral ou a pre ser va ção de ra ças fa vo re ci das na luta pela vida, de Char les
Dar win, no even to Abrin do o Li vro, do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos. A res pe i to do as sun to, ela con ce deu en tre vis ta à IHU
On-Line 166, de 28 de no vem bro de 2005. (Nota da IHU On-Line)

11 Albert Eins te in (1879-1955): fí si co ale mão na tu ra li za do ame ri ca no. Pre mi a do com o No bel de Fí si ca em 1921, é fa mo so por
ser au tor das te o ri as es pe ci al e ge ral da re la ti vi da de e por suas idéi as so bre a na tu re za cor pus cu lar da luz. É pro va vel men te o fí -
si co mais co nhe ci do do sé cu lo XX. So bre ele, con fi ra a edi ção nº 135 da re vis ta IHU On-Line, sob o tí tu lo Eins te in. 100
anos de po is do Annus Mi ra bi lis. A pu bli ca ção está dis po ní vel no site do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos (www.uni si -
nos.br/ihu). (Nota da IHU On-Line)

12 Fri e drich He gel (1770-1831): fi ló so fo ale mão. Como Aris tó te les e San to To más de Aqui no, ten tou de sen vol ver um sis te ma fi lo -
só fi co no qual es ti ves sem in te gra das to das as con tri bu i ções de seus prin ci pa is pre de ces so res. Sua pri me i ra obra, A fe no me no -
lo gia do es pí ri to, tor nou-se a fa vo ri ta dos he ge li a nos da Eu ro pa con ti nen tal no séc. XX. (Nota da IHU On-Line)

13 Mu ham mad, Mu ham mad (Ma o mé): Lí der re li gi o so e po lí ti co ára be. Se gun do a re li gião is lâ mi ca, Ma o mé é o mais re cen te e úl ti -
mo pro fe ta do Deus de Abraão. (Nota da IHU On-Line)

14 Con fú cio (551 a.C. – 479 a.C.) é o nome la ti no do pen sa dor chi nês Kung-Fu-Tzu. Foi a fi gu ra his tó ri ca mais co nhe ci da na Chi -
na como mes tre, fi ló so fo e teó ri co po lí ti co. Sua dou tri na, o con fu ci o nis mo, teve for te in fluên cia não ape nas so bre a Chi na mas
tam bém so bre toda a Ásia ori en tal. (Nota da IHU On-Line)

15 Buda: é um tí tu lo dado na re li gião bu dis ta àque les que des per ta ram ple na men te para a ver da de i ra na tu re za dos fe nô me nos e
se pu se ram a di vul gar tal re des co ber ta aos de ma is se res. “A ver da de i ra na tu re za dos fe nô me nos”, aqui, quer di zer o en ten di -
men to de que to dos os fe nô me nos são im per ma nen tes, in sa tis fa tó ri os e im pes so a is. Tor nan do-se cons ci en te des sas ca rac te rís ti -
cas da re a li da de, se ria pos sí vel vi ver de ma ne i ra ple na, li vre dos con di ci o na men tos men ta is que ca u sam a in sa tis fa ção, o des -
con ten ta men to, o so fri men to. (Nota da IHU On-Line)



O mis té rio da Trin da de

O mis té rio da Trin da de, em que se deve crer,

às ve zes, é mu i to mal-apre sen ta do por pa dres ou

ca te quis tas que se re du zem a pa ra do xos arit mé ti -

cos mi ra bo lan tes, jo gan do com os nú me ros um e

três, daí não sa in do nada. Uma das van ta gens da

re li gião tri ni tá ria é que afir ma a ação do Espí ri to

San to, tão ne gli gen ci a do en tre os ca tó li cos. A

gran de ques tão, que me faz re fle tir todo o tem po,

é a da res sur re i ção do Sal va dor, pois, se Cris to

não res sus ci tou, vã é a nos sa fé, como já o di zia

Pa u lo16. E en tão se ría mos, mal gra do as apos tas

de Pas cal17, as cri a tu ras mais dig nas de lás ti ma.

Po rém, se ele res sus ci tou, te mos uma vida eterna

e pessoal, de alguma maneira, pela frente, depois

desta curta existência.

Con ví vio fra ter nal

O cris ti a nis mo, des con ta dos os des vi os que

sem pre ocor rem na his tó ria dos ho mens, é uma

men sa gem do con ví vio fra ter nal, an tes de se cons -

ti tu ir numa ins ti tu i ção de po der uni ver sal. Esta

ver da de en si nou e vi veu, re cen te men te en tre nós,

um Dom Lu ci a no Men des de Alme i da18, bis po e

je su í ta (e dos bons) ou, há pou cos anos, mais dis -

tan te de nós, Ma dre Te re za de Cal cu tá. Vi ver para

fa zer o bem, como an ti ga men te Fran cis co de Assis,

não é hoje em dia um po si ci o na men to tri vi al, e sim

fru to de uma es co lha, uma con ver são (me tá no ia).

Mas te mos de ter cla re za so bre um fato, que já a

Igre ja pós-con cí lio (Va ti ca no II) re co nhe ceu: os

ca tó li cos vêm per den do o con ta to com o povo,

sem re con quis tar um es pa ço no mun do da cul tu ra 

atu al. O mes si a nis mo de ma gó gi co, que iden ti fi ca

sem mais a men sa gem de Cris to com um par ti do

po lí ti co mais po pu lar (ou com uma po lí ti ca po pu -

lis ta, lem bran do Mus so li ni), vol tou nos úl ti mos

anos, re pe tin do a ação dos ca tó li cos dos tem pos

do Inte gra lis mo, mas não pas sa de uma ten ta ti va

de ses pe ra da, que não nas ce da fé e da es pe ran ça.

As li ções de Je sus Cris to con ti nu a rão sem pre um

es cân da lo e uma lou cu ra: não subs ti tu em sim ples -

men te os estudos sociais.

Qu an to aos ani ma is não-hu ma nos, uma dis -

ser ta ção de fen di da em nos so mes tra do mos trou

que o con ce i to de “pró xi mo”, en fa ti za do por Ki er -

ke ga ard, ou do “ou tro”, por Lé vi nas19, bem po de -

ri am ser apli ca dos de vá ri as ma ne i ras aos se res vi -

vos que nos ro de i am. E na pers pec ti va fran cis ca -

na, tam bém para a na tu re za cir cun dan te: a

criação, que de algum modo também espera pela

salvação.
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16 Pa u lo de Tar so (3 – 66 d. C.): nas ci do em Tar so, na Ci lí cia, hoje Tur quia, era ori gi na ri a men te cha ma do de Sa u lo. Entre tan to, é
mais co nhe ci do como São Pa u lo, o Após to lo. É con si de ra do por mu i tos cris tãos como o mais im por tan te dis cí pu lo de Je sus e,
de po is de Je sus, a fi gu ra mais im por tan te no de sen vol vi men to do Cris ti a nis mo nas cen te. Pa u lo de Tar so é um após to lo di fe ren -
te dos de ma is. Pri me i ro por que ao con trá rio dos ou tros, Pa u lo não co nhe ceu Je sus pes so al men te. Era um ho mem cul to, fre -
quen tou uma es co la em Je ru sa lém e fez car re i ra no Tem plo (era fa ri seu), onde foi sa cer do te. Edu ca do em duas cul tu ras (gre ga
e ju da i ca), Pa u lo fez mu i to pela di fu são do Cris ti a nis mo en tre os gen ti os e é con si de ra do uma das prin ci pa is fon tes da dou tri na
da Igre ja. As suas Epís to las for mam uma se ção fun da men tal do Novo Tes ta men to. Afir ma-se que ele foi quem ver da de i ra men -
te trans for mou o cris ti a nis mo numa nova re li gião, e não mais numa se i ta do Ju da ís mo. So bre Pa u lo de Tar so, a IHU On-Line
175, de 10 de abril de 2006, de di cou o tema de capa Pa u lo de Tar so e a con tem po ra ne i da de. A ver são en con tra-se dis po -
ní vel para down lo ad no site do IHU (www.uni si nos.br/ihu). (Nota da IHU On-Line)

17 Bla i se Pas cal (1623-1662): fi ló so fo, fí si co e ma te má ti co fran cês de cur ta exis tên cia, que cri ou uma das afir ma ções mais re pe ti -
das pela hu ma ni da de nos sé cu los pos te ri o res, “O co ra ção tem ra zões que a pró pria ra zão des co nhe ce”, sín te se de sua dou tri na
fi lo só fi ca: o ra ci o cí nio ló gi co e a emo ção. (Nota da IHU On-Line)

18 Dom Lu ci a no Men des de Alme i da: é je su í ta, ar ce bis po de Ma ri a na, e ex-pre si den te da Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do
Bra sil (CNBB). Dele, IHU On-Line pu bli cou uma en tre vis ta na 24ª edi ção, de 1º de ju lho de 2002, por oca sião de sua par ti ci -
pa ção no Sim pó sio Na ci o nal Bem Co mum e So li da ri e dade, pro mo vi do pelo IHU em ju nho de 2002, um ar ti go na 85ª
edi ção, de 24 de no vem bro de 2003, e ou tro ar ti go na 95ª edi ção, de 5 de abril de 2004. (Nota da IHU On-Line)

19 Emma nu el Lé vi nas: fi ló so fo e co men ta dor tal mú di co, nas ceu em 1906, na Li tuâ nia, e fa le ceu em 1995, na Fran ça. Des de 1930 
era na tu ra li za do fran cês. Foi alu no de Hus serl e co nhe ceu He i deg ger, cuja obra Ser e tem po, de 1927, o in flu en ci ou mu i to. “A 
éti ca pre ce de a on to lo gia” é uma fra se que ca rac te ri za o pen sa men to de Lé vi nas. Ele é au tor do li vro que o con sa grou To ta li té
et in fi ni. Essai sur l’ex té ri o ri té que foi tra du zi do para o por tu guês com o ti tu lo To ta li da de e Infi ni to (Lis boa: Edi ções 70,
2000). No Bra sil, a edi to ra Pers pec ti va, pu bli cou Qu a tro le i tu ras tal mú di cas, em 2003, e a edi to ra Vo zes, De Deus que
vem a idéia, em 2002. (Nota da IHU On-Line)



A com ple men ta ri da de da fé e da ra zão

Fé e ra zão são com ple men tares. Por isso,

mu i tos dou to res da igre ja fa la ram da fé, bus can -

do o co nhe ci men to, e do co nhe ci men to, bus can -

do a fé. San to Agos ti nho é um pen sa dor atu al,

de po is de um mi lê nio e meio. E, se um pen sa dor

como Ni etzsche ata ca vi o len ta men te o cristia nis -

mo, sem pre se pode apren der com ele e com as

par tes de ver da de que há em suas crí ti cas, mas

tam bém po de mos ler Dos to iévs ki20, para ver

como é pos sí vel ser cris tão ape sar dos nos sos tem -

pos. O con ví vio com os ci en tis tas se ria mu i to fa ci -

li ta do, em todo caso, se cer tas au to ri da des ecle -

siás ti cas não opi nas sem tan to so bre as sun tos que

ig no ram com ple ta men te, ou que co nhe cem su -

per fi ci al men te. A éti ca e a mo ral es tru tu ram seus

dis cur sos, de cer to modo, a pos te ri o ri, ou seja, re -

fle tem, com base nos gran des prin cí pi os e man da -

men tos, so bre os ca sos que vão sur gin do (às ve zes 

iné di tos). Inter di tos apri o rís ti cos em ge ral só atra -

pa lham, e ha via um gran de mé ri to na ver da de i ra

ca su ís ti ca (que de po is se tor nou ex pres são pe jo ra -

ti va): o cu i da do com os de ta lhes con cre tos, para o

que, aliás, a ciên cia cer ta men te pode ser in dis pen -

sá vel. Os pró pri os es co lás ti cos, an ti ga men te, gra -

ce ja vam en tre si: “Se ti ves ses es tu da do me lhor a

te o lo gia, não di ri as tais co i sas”.

Pa u lo de Tar so e o cris ti a nis mo

Pa u lo de Tar so foi um tipo ge ni al, um in te lec -

to es pan to sa men te pro du ti vo, e não é to tal men te

er ra da a afir ma ção de Ni etzsche de que foi ele que 

“in ven tou” o cris ti a nis mo; ou, ao me nos, te ría mos 

de es tra nhar quan do, ain da hoje, um li vro de mo -

ral cris tã de di ca me ta de de suas pá gi nas ao en si no 

de Je sus e a ou tra me ta de (!) ao de Pa u lo de Tar -

so. E por que toda mis sa tem que ter, an tes da le i -

tu ra dos Evan ge lhos, tam bém uma das epís to las,

qua se sem pre (ao me nos su pos ta men te) de Pa u -

lo? Será que ain da se pode di zer en tão que, como

após to lo, Pa u lo ape nas trans mi tiu a men sa gem,

ou ele de fato a re fun diu numa sín te se gran di o sa,

eclip san do os ou tros após to los, como Pe dro, Ti a -

go ou até mes mo o dis cí pu lo ama do? Mas tudo

bem, em vez de ape nas cri ti car mos as epís to las,

não se ria o caso de ler mos com mais atenção os

quatro evangelhos, meditando sobre o sermão da

montanha, tão descurado em nossa política

ocidental?

Os de sa fi os do cris ti a nis mo
no sé cu lo XXI

O gran de de sa fio do cris ti a nis mo é sem pre o

mes mo: ser vi vi do na prá ti ca. Je sus não era um

pro fes sor a en si nar uma te o ria, ou um pen sa dor a

es bo çar um sis te ma, aber to ou fe cha do. Veio para 

tra zer a vida, e vida em abun dân cia. Mais do que

uma dou tri na, no sen ti do teó ri co, o que fez foi

pre gar, com as pa la vras e o exem plo, uma men sa -

gem de vida, de i xan do-nos uma men sa gem exis -

ten ci al. Não cons ta que ele te nha fe i to uma ve ri fi -

ca ção es cri ta so bre os en si na men tos do ser mão da 

mon ta nha, ou que man das se os dis cí pu los ana li -

sa rem cri ti ca men te as pa rá bo las. O Evan ge lho

fala ou tra lin gua gem: “Vai e faze o mes mo!”. O

que mais in te res sa é, por tan to, a di men são prag -

má ti ca. Ou, con for me aque la ou tra tese: não bas -

ta in ter pre tar, é pre ci so trans for mar o mun do em

que vi ve mos. Rumo à co mu ni da de dos san tos,

dos fi lhos de Deus (sem es que cer que a Igreja

triunfante não pertence a esta terra, onde se

esforça a Igreja militante).
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20 Fió dor Mik ha i lo vich Dos to iévs ki (1821-1881): um dos ma i o res es cri to res rus sos e tido como um dos fun da do res do exis ten ci a -
lis mo. De sua vas ta obra, des ta ca mos Cri me e cas ti go, O idi o ta, Os de mô ni os e Os ir mãos Ka ra má zov. A esse au tor a
IHU On-Line edi ção 195, de 11-9-2006 de di cou a ma té ria de capa, in ti tu la da Dos to iévs ki. Pe los sub ter râ ne os do ser
hu ma no. (Nota da IHU On-Line)



A fé é a ex pe riên cia ín ti ma do ser ama do por Deus

Entre vis ta com Di di er Long

Di di er Long, foi mon ge be ne di ti no du ran te

dez anos. Hoje é ar tis ta plás ti co e che fe de uma

em pre sa, após ter sido con sul tor em McKin sey.

Seu site pes so al é www.di di er long.fr.

Ele con ce deu en tre vis ta por e-mail à IHU

On-Line, em 18 de de zem bro de 2006, na qual

fala da ex pe riên cia de vi ver como mon ge e pas sar

a ser ma ri do e pai de fa mí lia. Ele é au tor de di ver -

sos li vros, den tre os qua is ci ta mos o mais re cen te,

Pour quoi nous som mes chré ti ens (Pa ris: Le

Cher che-midi, 2006), so bre o qual ele tam bém

fala em suas res pos tas. Con fi ra a vi são que esse

cris tão tem ao ar gu men tar so bre sua fé.

As ra zões para ain da ser cris tão na
so ci e da de da tec no lo gia e da ciên cia

As ciên ci as e as tec no lo gi as não são con trá -

ri as à fé. Elas nas ce ram da ra zão hu ma na. Esta ra -

zão, este “ver bo”, de sig na a ca pa ci da de de abs tra -

ção que pos sui o es tra nho ani mal cha ma do ho -

mem. Esta fa cul da de de sim bo li za ção li ga da à lin -

gua gem per mi te fa bri car um avião em três me ses,

en quan to a his tó ria da evo lu ção le vou mi lhões de

anos para que os pás sa ros vo as sem. As ciên ci as e

as tec no lo gi as po dem aju dar a com ba ter a do en -

ça, a mor te, o so fri men to. Elas são “boas” no sen -

ti do em que o Gê ne sis diz: “E Deus viu que isto

era bom”.

O pro ces so de “mo der ni da de” é este len to

tra ba lho da ra zão oci den tal, que per mi tiu ao ho -

mem con tro lar a na tu re za pela ciên cia e pela tec -

no lo gia. Quem gos ta ria de vol tar atrás? Ao tem po

da vela e da car ro ça? O “ve lho bom tem po” é,

sem dú vi da, uma ilu são. O pro ble ma, como des -

ta cam pen sa do res como Ador no, é que a ra zão

ope ra ci o nal que or ga ni za toda nos sa exis tên cia,

co lo can do cada co i sa em seu de vi do lu gar, pa re ce 

em se gui da ter con tro la do o pró prio ho mem no

sé cu lo XX. Cor re mos o ris co de nos tor nar mos

ma ri o ne tes de sis te mas ori un dos da ra zão ope ra -

ci o nal: a glo ba li za ção, as tro cas fi nan ce i ras mun -

di a is, as cri ses eco nô mi cas, os de sa jus tes cli má ti -

cos, o es go ta men to dos re cur sos fós se is do pla ne -

ta, que nin guém mais pa re ce controlar.

Entre tan to, nin guém se sa tis faz em ser uma

fun ção. Não so mos co i sas. A ques tão mais exa ta

é, en tão, como en con trar a es pe ran ça nes te mun -

do de sen can ta do de seus de u ses no qual o ho -

mem tem cada vez me nos lu gar? O que é o ho -

mem na ver da de? E é aí que a fé pode nos aju dar.

A fé não diz como ir ao céu. Para isso, exis tem

boas com pa nhi as aé re as... E, ao que eu sa i ba, as

igre jas não que rem ser con cor ren tes! Mas por que

ir ao céu? A fé ques ti o na o sen ti do de tudo isso.

“Os céus pro cla mam a gló ria de Deus”, como diz

um sal mo, mas é uma afir ma ção poé ti ca. Pa re -

ce-me, en tão, que pode exis tir uma vi são hu ma -

nis ta, uma pa i xão por este mun do, pe las ciên ci as

e pe las tec no lo gi as, que é acom pa nha da de uma

re fle xão sobre seu poder de liberação do homem.

Como ser verdadeiramente humano?

A fé em Je sus, no Deus Uno e Tri no,
na res sur re i ção e na se gun da vin da
do Cris to

Não há ar gu men to para crer. A fé não é da

or dem da ra zão e da in te li gên cia, nem uma re ce i -

ta. É a ex pe riên cia ín ti ma do ser ama do por Deus.
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Essa ex pe riên cia de ser seu fi lho e sua fi lha cada

um de nós pode sentir “se re co lhen do em seu se -

cre to”, como diz o evan ge lho: “Teu pai te vê no

teu se cre to...”, en con tran do-se no fun do de seu

co ra ção. A fé é como o amor: sen sí vel e ex pe ri -

men tal. Qu an to mais se acre di ta, mais se com pre -

en de, e quan to me nos se acre di ta, me nos se com -

pre en de. Assim sen do, po de mos, em se gui da, re -

fle tir so bre tudo isso para ten tar com pre en der. O

que pen sar de um lu gar onde faz no i te a me ta de

do tem po e onde toda vida se es tag na, apo dre ce e 

mor re? Pode-se de fato ter esta ter ra como úni co

ho ri zon te? A re a li da de é que so mos pro je ta dos

des de o nos so nas ci men to nes ta ter ra hos til, onde

a mor te é mais pro vá vel que a so bre vi vên cia. Seja

lá o que fi zer mos, a vida hu ma na é um com ba te

per di do por an te ci pa ção. A cada dia que pas sa,

nos apro xi ma mos da mor te. O ho mem é tal vez

este deus que ele acre di ta, mas a hu ma ni da de não 

pode ser nada além de uma fina ca ma da de mofo

na su per fí cie de uma laranja azul! O horizonte no

qual vivemos é o caos, e a fé nos ajuda a não nos

desesperarmos. Tudo isto tem uma razão de ser,

um sentido.

Esta me di ta ção “atéia” da re a li da de pode

nos aju dar a nos se gu ra mos às úni cas co i sas que

fi nal men te fi cam: a ami za de, o amor, e tudo o que 

já nos per mi te ex pe ri men tar um pou co da eter ni -

da de. Tudo o que não da mos está per di do. É a

ver da de i ra ló gi ca da vida. Esta ló gi ca de do a ção,

que é o co ra ção da vida, seu mo tor, nos man tém

no ser a cada ins tan te e este mo tor não mor re. A fé 

é en tão uma boa apos ta! A Trin da de é uma ma -

ne i ra um pou co com pli ca da de con tar esta tro ca

gra tu i ta de amor e do a ção, este de sin te res se to tal

ao co ra ção de Deus.

Os va lo res do cris ti a nis mo e as li ções
de Je sus

Pa re ce-me que é uma ver da de que te mos di -

fi cul da des de ace i tar: a per fe i ção que pro cla ma o

cris ti a nis mo é que a vida cris tã é so men te uma

vida hu ma na, uma hu ma ni da de re a li za da em ple -

ni tu de. É o que os pri me i ros gre gos que se tor na -

ram cris tãos ti ve ram mais di fi cul da des em ad mi tir. 

Que Je sus seja Deus ca u sa va me nos pro ble mas

no mun do an ti go, no qual os an ces tra is eram di vi -

ni za dos e ado ra dos. Entre tan to, que Deus te nha

se tor na do ho mem era um es cân da lo in su por tá -

vel. Esta hu ma ni da de de Deus era tão di fí cil de ser 

ace i ta que as as sem bléi as de ad mi nis tra do res di o -

ce sa nos, os con cí li os, vão le var qua tro sé cu los

para de fi ni-la con tra Mar cio, Va len tin e ou tros do -

cen tes, que di zi am que Deus não ha via ver da de i -

ra men te so fri do nes te mun do, que ele era mais

Deus do que ho mem... “A gló ria de Deus é o ho -

mem vivo” dirá Ire née de Lyon, acres cen tan do,

tam bém, que “a vida do ho mem é de ver Deus”. A 

ca ma ra da gem com Cris to não nos ins ta la, en tão,

em um céu de su ma no, que cor re ria o sé rio ris co

de ser so men te a pro je ção de nos sos so nhos ilu só -

ri os, tudo o que não so mos ou so nha mos ser: po -

de ro sos, be los, ri cos... Deus nos aco lhe em nossa

miséria e não no que acreditamos ser nossa

grandeza: é uma bofetada para nossas maneiras

habituais de pensar, e isso nos liberta de nossos

velhos ídolos cansados.

Para ser mos mais hu ma nos

Este cu i da do de Deus com nos sa fra que za,

que é ma ni fes ta do por sua mor te na cruz, seu per -

dão, sua pre sen ça mis te ri o sa no pró xi mo que vem 

a nós em sua fra gi li da de e sua mi sé ria, de ve ria fa -

zer de nós se res in fi ni ta men te hu ma nos. Tra ta-se

de um cu i da do que so mos in ca pa zes de pos su ir

em ra zão de nos sas pró pri as for ças, mas que to dos 

os se res vi vos com pre en dem, acre di tan do ou não. 

Fo mos aco lhi dos nes te mun do: bra ços nos car re -

ga ram, fo mos ali men ta dos, ca mi nha mos em es -

tra das que não cons tru í mos. A vida car re ga to dos

os vi vos e so mos seus hós pe des de pas sa gem...

Acreditando ou não, todos os seres vivos

compreendem intuitivamente o que é o amor.

Qu a is são os ma i o res de sa fi os do cris -
ti a nis mo para o sé cu lo XXI?

O gran de de sa fio para o cris ti a nis mo no sé -

cu lo XXI é o en con tro de ou tras cul tu ras e re li -

giões. É cla ro que as re li giões não es pe ra ram a

glo ba li za ção para pro cla mar a “Boa Nova”, por
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meio do mun do in te i ro, ou seja, a uni ver sa li da de

não data do sé cu lo das lu zes, mas a no vi da de é

que o pró prio mun do “en co lheu”. As vi a gens que

se fa zi am em tor no do glo bo pe los oce a nos em vá -

ri os me ses pas sa ram a ser, quan do sur giu o avião,

de al gu mas ho ras. Além dis so, a in ter net re du ziu

as con ver sas a lon ga dis tân cia a uma fra ção de se -

gun dos. Esta mos, en tão, to dos in fi ni ta men te pró -

xi mos e as ci vi li za ções e cul tu ras mu i to an ti gas são 

de ses ta bi li za das por este fe nô me no. Quem se

lem bra de sua ci da de, de suas fon tes sa gra das, da

ba da la da no tur na, dos lu ga res má gi cos onde uma 

vovó can ta va de sa fi na da no ba ru lho in fer nal das

me ga ló po les tre pi dan tes? O gran de de sa fio do

cris ti a nis mo é o de não de i xar po pu la ções in te i ras

de so ri en ta das, per den do suas an ti gas re fe rên ci as

éti cas nos di ver sos fun da men ta lis mos. O gran de

de sa fio é de che gar a tra du zir nos sa fé, nos sa cren -

ça, no cu i da do de Deus hu ma no em suas pa la -

vras, des ta glo ba li za ção, como se fez em to das as

ge ra ções an tes de nós. O cres ci men to ge o grá fi co

da Índia e da Chi na, o en con tro com o Islã, são os

gran des de sa fi os mun di a is que o cris ti a nis mo vai

encontrar.

A pas sa gem do mo nas té rio para a vida
fa mi li ar e o mun do vir tu al

A pas sa gem do mo nas té rio em McKin sey

para a tec no lo gia Inter net é um pou co a pas sa gem 

de um mo nas té rio aos je su í tas do ca pi ta lis mo, aos

nerds da Si li con Val ley! Para re su mir: após uma

ju ven tu de agi ta da, me tor nei cris tão aos 16 anos.

Uma vez que Deus era Deus, de ci di dar-lhe mi nha 

vida, o que era o mí ni mo. E me tor nei mon ge be -

ne di ti no na Aba dia de “La Pi er re-Qui-Vire”, na

Bor go nha, um mo nas té rio per di do na flo res ta.

Encon trei pes so as for mi dá ve is, ver da de i ros fi lhos

de Deus. Esta co mu ni da de aus te ra (cair da no i te,

si lên cio, a vida mo nás ti ca, nada de car ne e vi -

nho...) me es tru tu rou es pi ri tu al men te e hu ma na -

men te du ran te dez anos. Como eu era res pon sá -

vel pela edi to ra do mo nas té rio, fi ze mos um

CD-Rom so bre a arte ro ma na. Uma jor na lis ta do

jor nal te le vi si vo veio fa zer uma re por ta gem e me

apa i xo nei por ela. Então, de i xei a vida mo nás ti ca.

Como as tec no lo gi as on-line che ga vam à Eu ro pa,

de ci di con ti nu ar meu ca mi nho e tor nei-me con -

sul tor em McKin sey. De po is dis so, mon tei meu

pró prio es cri tó rio de con sul to ria. Em al guns anos,

pas sei en tão da Ida de Mé dia ao ter ce i ro mi lê nio.

Ten tei ir até o fi nal das co i sas. Deus nun ca me

aban do nou.

O li vro Pour quoi nous som mes chré ti ens

Em Pour quoi nous som mes chré ti ens,

ten to des cre ver, por meio de meu per cur so, o que

en con trei sa in do de mi nha vida mo nás ti ca: a ací -

dia, a fal ta de em pa tia e de ca ri nho na qual vi ve -

mos, o con su mo como úni co ho ri zon te, o ca pi ta -

lis mo que se es va zia de seu ide al, a de mo cra cia e

o de ba te po lí ti co lar ga dos ao pen sa men to úni co,

o mun do do tra ba lho, que se pre en che de pa la -

vras va zi as, o ci nis mo am bi en te, que des trói as ra í -

zes de nos so de se jo e nos faz an si ar pela fe li ci da -

de. To dos es ses ele men tos que ca vam pou co a

pou co a “era do nada”.

“Nada” é a pa la vra da ací dia, esta do en ça da 

alma que ex pe ri men ta vam os mon ges que par -

ti am para vi ver nos de ser tos do Egi to no sé cu lo. A

ací dia, a do en ça da alma, que tor na o cor po pe sa -

do como uma pe dra e faz crer ao meio-dia que o

dia vai du rar ain da cin qüen ta ho ras: o de mô nio

do meio-dia. Se qui ser mos com pre en der por que

nos so de se jo e nos sa ci vi li za ção, que che ga ram a

seu apo geu, es tão em pane, de ve mos re ler as tra -

di ções es pi ri tu a is e fi lo só fi cas que fun da ram o

Oci den te.

Quem so mos nós? Em que acre di ta mos?

Quem so mos nós? Os her de i ros de uma ci vi -

li za ção mu i to par ti cu lar her da da da fé na pa la vra

ju dia, o de ver que re a li za o que é dito: “Que a luz

se faça!” e da cla re za do lo gos gre go. Os la res da

pa la vra sin te ti za dos na ra zão cris tã me di e val pro -

du zi ram cren ças que car re ga mos – cren do ou não. 

Elas nos in te gram em uma ci vi li za ção mu i to ori gi -

nal. Em que acre di ta mos? Ao mes mo tem po na

pa la vra dada, no res pe i to ab so lu to do ou tro e de
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sua vida, na igual da de de to dos os ho mens, se jam 

qua is fo rem suas con vic ções, na igual da de do ho -

mem e da mu lher, no sen ti do do trabalho, na

fraternidade de todos os seres humanos, no

sentido da história.

A ací dia em que vive mos não é, en tão, um

fim. Esta cri se é uma chan ce de ul tra pas sar uma

eta pa, de re in ven tar nos sos va lo res vi ta is. Nos sa

ci vi li za ção co nhe ceu nas eta pas-cha ves de seu

de sen vol vi men to, dos re nas ci men tos, bus can do

em suas pró pri as fon tes: Re nas ci men to da Ida de

Mé dia, Re for ma e nas ci men to do ca pi ta lis mo...

Esta re in ven ção de nos sas ra í zes é co le ti va, mas,

so bre tu do, in di vi du al. Ela é uma arte de vi ver o

co ti di a no. A “mo ral” é pri me i ra men te uma arte

da fe li ci da de.
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O de sa fio de aces sar a di men são

de pro fun di da de do cris ti a nis mo

Entre vis ta com Fa us ti no Te i xe i ra

Fa us ti no Luiz Cou to Te i xe i ra é pro fes sor e

co or de na dor do Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em

Ciên cia da Re li gião da Uni ver si da de Fe de ral de

Juiz de Fora (UFJF), Mi nas Ge ra is. É gra du a do em 

Fi lo so fia e em Ciên ci as da Re li gião, pela UFJF;

mes tre em Te o lo gia, pela PUC-Rio, com a dis ser ta -

ção A gê ne se das co mu ni da des ecle si a is de base

no Bra sil; dou tor em Te o lo gia, pela Pon ti fí cia Uni -

ver si da de Gre go ri a na (PUG), Itá lia, com tese in ti -

tu la da A fé na vida: um es tu do te o ló gi co-pas to ral

so bre a ex pe riên cia das CEBs no Bra sil; e pós-dou -

tor, pela mes ma PUG. Entre suas obras pu bli ca -

das, des ta ca mos: A fé na vida: um es tu do te o -

ló gi co-pas to ral so bre a ex pe riên cia das

CEBs no Bra sil (São Pa u lo: Lo yo la, 1987); A

gê ne se das CEBs no Bra sil (São Pa u lo: Pa u li -

nas, 1988); e Te o lo gia da Li ber ta ção: No vos

de sa fi os (São Pa u lo: Pa u li nas, 1991). Ele é or ga -

ni za dor do li vro No li mi ar do mis té rio. Mís ti ca 

e Re li gião (São Pa u lo: Pa u li nas. 2004) e Nas te i -

as da de li ca de za. Iti ne rá ri os mís ti cos (so bre

a qual pode ser lido um tex to no blog do IHU:

www.uni si nos.br/ihu, em 6 de de zem bro de

2006). De Te i xe i ra, pu bli ca mos um ar ti go na edi ção

131, de 7 de mar ço de 2005, so bre “O te mor do re -

co nhe ci men to da al te ri da de”, uma en tre vis ta na edi -

ção 133, de 21 de mar ço de 2005, so bre o tema

“Mís ti ca com pa ra da”, e uma en tre vis ta na edi ção

162, de 31 de ou tu bro de 2005, so bre o li vro de

John Hick, Te o lo gia cris tã e plu ra lis mo re li gi o -

so: o arco-íris das re li giões (São Pa u lo: Attar,

2005). Para sa ber mais so bre Fa us ti no Te i xe i ra,

con fe rir a en tre vis ta pu bli ca da no site www.uni si -

nos.br/ihu, dia 16 de de zem bro de 2005.

As ra zões de ain da se guir o cris ti a nis -
mo em uma so ci e da de se cu la ri za da

Vi ve mos um mo men to mu i to par ti cu lar na

vida do cris ti a nis mo. Não há como es ca mo te ar a

cri se des ta tra di ção re li gi o sa em de ter mi na dos

con tex tos, como a Eu ro pa, quan do o cris ti a nis mo

che gou ao fi nal do sé cu lo XX com ape nas 29,98% 

de adep tos. Co men tan do o caso fran cês, o pen sa -

dor André Com te-Spon vil le, em li vro re cém-pu -

bli ca do, O es pí ri to do ate ís mo (Albin Mi chel,

2006), afir ma que um em cada dois fran ce ses hoje 

é ateu, ag nós ti co ou sem-re li gião, e um em cada

qua tor ze é mu çul ma no. No Bra sil, vi ve mos uma

si tu a ção bem me nos se cu la ri za da. O úl ti mo cen so

do IBGE (2000) mos trou a for ça da pre sen ça cris tã 

no país, tra du zi da na soma dos ca tó li co- ro ma nos

(73,77%) com os evan gé li cos (15,44%). São qua -

se 90% de cris tãos no Bra sil. Mas há que re co nhe -

cer um dado que vem cha man do a aten ção dos

ana lis tas, que é o cres ci men to dos “sem-re li gião”

no Bra sil, re gis tra dos em 7,28% no ul ti mo Cen so.

Por que ain da ser cris tão hoje?

O que me mo ti va, subs tan ci al men te, a man -

ter viva a mi nha fi de li da de cris tã é o mag ní fi co

exem plo de com pro mis so e san ti da de que per ce -

bo na tra je tó ria de Je sus e no ho ri zon te de vida

em ple ni tu de que ele anun cia para nós. Entre tan -

to, te nho ple na cons ciên cia de que nem sem pre,

his to ri ca men te, a co mu ni da de cris tã con se guiu

dar con ti nu i da de aos va lo res que ele apon tou

como fun da men ta is para nós. Je sus é por ta dor,
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para nós cris tãos, de uma Pre sen ça Espi ri tu al

sin gu lar. Qu an do a bus ca mos cap tar no tem po e 

no es pa ço, con tu do, so fre mos os efe i tos de sua

re fra ção. As re li giões só con se guem vi ver a Pre -

sen ça Espi ri tu al de for ma frag men tá ria, pois são

mar ca das por am bi güi da des e li mi ta ções. Isto

tam bém ocor re no cris ti a nis mo. O que man tém

ace sa a cha ma cris tã em meu co ra ção é o per ma -

nen te de sa fio de bus car aces sar a di men são de

pro fun di da de do cris ti a nis mo, que está para

além de suas for mas su per fi ci a is.

A “te i mo sia” em con ti nu ar acre di tan do 
no cris ti a nis mo

Gand hi21 di zia que a ver da de de uma re li gião 

está na fra grân cia de es pi ri tu a li da de, amor e paz

que ema na de seus se gui do res. É esta fra grân cia

que per ce bo de for ma tão lin da em tan tos bus ca -

do res cris tãos, em tan tos se gui do res sim ples e hu -

mil des e, so bre tu do, nos mís ti cos de nos sa tra di -

ção, que con fir mam a mi nha du ra dou ra te i mo sia

em con ti nu ar acre di tan do no cris ti a nis mo. Si mo -

ne Weil22 di zia que o vín cu lo de ami za de com os

“ami gos de Deus” é o que pos si bi li ta man ter sem -

pre viva e ace sa a se cre ta mi ra da em Deus. Mas

mi nha fi de li da de ao cris ti a nis mo não se dá de for -

ma ex clu den te. Mi nha ex pe riên cia cris tã é vi vi da

como um de sa fio de am pli a ção de sua ten da. Vejo 

o cris ti a nis mo com ma lhas lar gas, es tan do sem pre 

pro vo ca do a am pli ar a aten ção e o olhar, de for -

ma a per ce ber a for ça e sin ge le za da pre sen ça uni -

ver sal do Espí ri to. E os mís ti cos me aju dam mu i to

a vi ven ci ar uma sen si bi li da de nova, ca paz de des -

per tar para a “in fi ni ta Re a li da de que exis te den tro

de tudo o que é real” (Tho mas Mer ton23). E acre di -

to que nós, cris tãos, te mos uma res pon sa bi li da de

es pe ci al de des ta car no nos so tem po va lo res es sen -

ci a is que fo ram es que ci dos ou aba fa dos na ló gi ca

de mer ca do que vi go ra em nos so tem po: como os

va lo res da hos pi ta li da de, da aco lhi da, da so li da ri e -

da de, da cor te sia e do res pe i to à al te ri da de.

As ra zões para acre di tar em Je sus

Para nós, cris tãos, Je sus ocu pa um lu gar fun -

da men tal. É o nos so gran de re fe ren ci al axi o ló gi -

co, que abre para nós a por ta de aces so ao Mis té -

rio sem pre ma i or. Mas nos en can ta, so bre tu do, o

seu exer cí cio de vida e seu tes te mu nho, como po -

de mos vis lum brar nos evan ge lhos. É isto que pro -

vo ca a ad mi ra ção de to dos, e não só dos cris tãos.

É o seu exem plo de com pa i xão e so li da ri e da de

que faz bri lhar os olhos de pes so as como Gand hi,

Da lai Lama e Tich Nhat Hanh. Hoje, na Te o lo gia

Cris tã, es ta mos re cu pe ran do a pro fun da di men -

são hu ma na de Je sus: sua ex pe riên cia e mis té rio.

A nos sa apro xi ma ção da ex pe riên cia de Je sus nos

pos si bi li ta fo ca li zar nele mu i to mais um mis té rio

que dá vida. Daí nos sa aten ção para o sig ni fi ca do

de Je sus para nós.

O Je sus que está pró xi mo e pre sen te

Os teó lo gos asiá ti cos têm su bli nha do a di -

men são nar ra ti va das es cri tu ras cris tãs, que re ve -

lam a exis tên cia au ten ti ca men te hu ma na de Je -
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21 Ma hat ma Gand hi (1869–1948): lí der pa ci fis ta in di a no. (Nota da IHU On-Line)
22 Si mo ne Weil (1909-1943): fi ló so fa cris tã fran ce sa, cen trou seus pen sa men tos so bre um as pec to que pre o cu pa a so ci e da de até

os dias de hoje: o tor men to da in jus ti ça. Ví ti ma da tu ber cu lo se, Weil re cu sou-se a se ali men tar, para com par ti lhar o so fri men to
de seus ir mãos fran ce ses que ha vi am per ma ne ci do na Fran ça e vi vi am os dis sa bo res da Se gun da Gu er ra Mun di al. So bre Weil,
con fi ra as edi ções nú me ro 84, de 17 de no vem bro de 2003, e nú me ro 168 da IHU On-Line, de 12 de de zem bro de 2005, sob
o tí tu lo Han nah Arendt, Si mo ne Weil e Edith Ste in. Três mu lhe res que mar ca ram o sé cu lo XX. Tam bém veja o Ca -
der nos IHU em for ma ção nú me ro 17, in ti tu la do Duas mu lhe res que mar ca ram a Fi lo so fia e a Po lí ti ca do sé cu lo XX,
so bre ela e Han nah Arendt (Nota da IHU On-Line)

23 Tho mas Mer ton (1915-1968): mon ge ca tó li co cis ter ci en se tra pis ta, foi pi o ne i ro no ecu me nis mo, no diá lo go com o bu dis mo e
tra di ções do Ori en te. O li vro Mer ton na in ti mi da de – Sua vida em seus diá ri os (Rio de Ja ne i ro: Fi sus, 2001), é uma se le -
ção ex tra í da dos vá ri os vo lu mes do diá rio de Tho mas Mer ton, au tor de li vros fa mo sos como A mon ta nha dos sete pa ta ma -
res (São Pa u lo: Ita ti a ia, 1998) e No vas se men tes de con tem pla ção (Rio de Ja ne i ro: Fi sus, 1999). (Nota da IHU On-Line)



sus. No vas ima gens são des ta ca das, como a do

Je sus cu ra dor, mes tre, li ber ta dor, guia es pi ri tu al,

ami go e com pas si vo. E tam bém de um Je sus que

nos lan ça ao ou tro de for ma inu si ta da. Para além

da “teia das nu vens me ta fí si cas”, que em ba ra çam

sua pes soa, há que re des co brir o Je sus que nos

está pró xi mo e sem pre pre sen te, do Je sus que nos

pos si bi li ta cap tar a di a fa nia de Deus em toda par -

te, que nos fa cul ta per ce ber a pre sen ça de Deus

como “eter no cres ci men to”. O de sa fio é tra zer

para nós o Je sus me ni no que bro ta do so nho de

Alber to Ca e i ro24: do Je sus que mora na nos sa “al -

de ia”, da “Eter na Cri an ça” ani ma da pelo riso,

pela es pe ran ça e gra tu i da de. Do “deus que fal ta -

va”, do “hu ma no que é na tu ral”, do “di vi no que

sor ri e que brin ca”. Da “Cri an ça Nova” que nos

ofe re ce a mão, mas que abra ça tam bém tudo o que 

exis te. A be le za do cris ti a nis mo está jus ta men te nis -

to: em ter no seu cen tro a pre sen ça de al guém que

nos en via ao mis té rio de Deus, e que nos con vi da a

per ce ber sua fra grân cia tam bém alhu res. A ra zão

de ser de Je sus não está nele mes mo, mas no mis -

té rio que ele con vo ca e en via. E tra ta-se de um mis -

té rio que é plu ral e mul ti for me.

Os va lo res do cris ti a nis mo para o exer -
cí cio da con vi vi a li da de

Se to ma mos por base o nú cleo das bem-

aven tu ran ças, que é um re fe ren ci al es sen ci al para

a com pre en são dos va lo res do cris ti a nis mo, po de -

mos ve ri fi car sua gran de atu a li da de para um novo 

exer cí cio de con ví vio. Fala-se ali na im por tân cia

da “in fân cia es pi ri tu al”, en ten di da como to tal dis -

po ni bi li da de para cap tar a pre sen ça do Mis té rio

em toda par te. É o sen ti do pro fun do que ha bi ta a

idéia de ser po bres com es pí ri to. Fala-se tam bém

do de sa fio de ter um co ra ção puro, ca paz de aco -

lhi da e com pa i xão, bem como “en tra nhas de mi -

se ri cór dia”. São va lo res fun da men ta is que de vem

re ger a di nâ mi ca vi tal de todo cris tão. Mas o evan -

ge lho nos apre sen ta ou tros va lo res es sen ci a is,

como a hos pi ta li da de, a de li ca de za, a cor te sia e o

cu i da do. O cris tão que bus ca se guir em fi de li da de

os en si na men tos e, so bre tu do, o tes te mu nho de

Je sus, é al guém que as su me o de sa fio e a ou sa dia

de uma co mu nhão uni ver sal. Não há nada no

mun do que es te ja ex clu í do do abra ço amo ro so de 

Deus, e o cris tão é aque le que dá tes te mu nho des -

te amor.
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24 Alber to Ca e i ro (1889-1915): con si de ra do o mes tre dos he te rô ni mos de Fer nan do Pes soa, ape sar de sua pou ca ins tru ção. Po e -
ta com ple xo e enig má ti co, li ga do à na tu re za, des pre za e re pre en de qual quer tipo de pen sa men to fi lo só fi co, afir man do que pen -
sar re ti ra a vi são, não o per mi te ver o mun do tal qual ele lhe foi apre sen ta do: sim ples e belo. Afir ma que, ao pen sar, en tra num
mun do com ple xo e pro ble má ti co, onde tudo é in cer to e obs cu ro. (Nota da IHU On-Line)



Man ter viva a cha ma in te ri or: de sa fio do cris ti a nis mo

De po i men to de Le o nar do Boff

O re no ma do teó lo go bra si le i ro da or dem dos 

fran cis ca nos Le o nar do Boff con tri bu iu com o tema

de capa da edi ção es pe ci al de Na tal da re vis ta IHU 

On-Line 209, de 18 de de zem bro de 2006, re fle -

tin do so bre as ra zões que ain da o mo ti vam a ser

cris tão nos dias de hoje. Boff foi um dos cri a do res

da Te o lo gia da Li ber ta ção e, em 1984, em ra zão

de suas te ses a ela li ga das e apre sen ta das no li vro

Igre ja: ca ris ma e po der – en sa i os de ecle si o -

lo gia mi li tan te (3. ed. Pe tró po lis: Vo zes, 1982),

foi sub me ti do a um pro ces so pela ex-Inqui si ção

em Roma, na pes soa do car de al Jo seph Rat zin ger, 

hoje Papa Ben to XVI. Em 1985, foi con de na do a

um ano de “si lên cio ob se qui o so” e de pos to de to -

das as suas fun ções. Dada a pres são mun di al so -

bre o Va ti ca no, re tor nou a elas em 1986. Em

1992, sen do ou tra vez pres si o na do com novo “si -

lên cio ob se qui o so” pe las au to ri da des de Roma,

re nun ci ou às suas ati vi da des de pa dre. Con ti nu ou

como teó lo go da li ber ta ção, es cri tor e as ses sor das 

co mu ni da des ecle si a is de base e de mo vi men tos

so ci a is. Des de 1993, é pro fes sor de Éti ca, Fi lo so fia 

da Re li gião e Eco lo gia na Uni ver si da de do Esta do

do Rio de Ja ne i ro. É au tor de mais de 60 li vros nas 

áre as de te o lo gia, es pi ri tu a li da de, fi lo so fia, an tro -

po lo gia e mís ti ca, en tre os qua is ci ta mos Éti ca da

Vida (Rio de Ja ne i ro, Sex tan te, 2006); Igre ja:

ca ris ma e po der. Ensa i os de uma ecle si o lo -

gia mi li tan te (São Pa u lo: Re cord, 2006); e Vir -

tu des para ou tro mun do pos si vel II: con vi -

vên cia, res pe i to e to le rân cia (Pe tró po lis: Vo -

zes, 2006). Se gue o de po i men to de Boff, con ce di -

do por e-mail à IHU On-Line, so bre o cris ti a nis -

mo hoje.

O cris ti a nis mo, bem como as re li giões, não

quer subs ti tu ir a ciên cia e a téc ni ca. Estas aten dem 

a ne ces si da des nos sas, mas são mu das e ce gas

quan do se tra ta de de fi nir o sen ti do da vida. O

cris ti a nis mo nis so é for te. Ele afir ma que es ta mos

na pal ma da mão de Deus. A vida é cha ma da para 

a vida e não para a mor te. Mas não qual quer vida, 

se não a vida trans fi gu ra da e res sus ci ta da, per mi -

tin do-nos vi ver numa pro fun da co mu nhão com

Deus. Como di zem os místicos: seremos também

Deus por participação.

A cren ça em Je sus

Je sus é uma an te ci pa ção, uma pe que na mi -

ni a tu ra da qui lo que será re a li da de para to dos na

ple ni tu de dos tem pos. Nele, acon te ceu uma re vo -

lu ção no pro ces so de evo lu ção. A res sur re i ção o

trans fi gu rou to tal men te e o le vou ao pon to ôme ga 

da his tó ria. Como ele é nos so ir mão, par ti ci pa re -

mos tam bém des te des ti no.

Os va lo res do cris ti a nis mo

O cris ti a nis mo nos ofe re ce um ou tro olhar so -

bre toda a re a li da de. Não a vê como algo mor to e

sem sen ti do. Mas como uma cri a tu ra que nas ceu

do co ra ção do Cri a dor. Tudo é sa cra men to, fala

de Deus, re me te a Deus, vem pe ne tra do de Deus.

Assim, tudo se faz tem plo sa gra do, a for mi ga do

ca mi nho, o po bre da es qui na, o Papa em Roma e

cada um de nós. Esse olhar nos con vi da a sen tir -
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mo-nos fi lhos e fi lhas do Pai e Mãe ce les tes e ir -

mãos e ir mãs uns dos ou tros. De ve mos tra tar os

outros como se Deus es ti ves se nas cen do de den tro

de les.

As re la ções en tre fé, ra zão e o dis cur so 
da ciên cia

A ciên cia diz como o mun do é. A fé se ad mi ra 

pelo fato de que exis te mun do e não o nada. A

ciên cia traz uti li da des, aten de a de man das da vida 

e da ra zão. A fé res pon de às ques tões que sem pre

es tão na agen da das pes so as. Pou co im por ta sua

ida de: de onde ve nho? Para onde vou? Qual o

meu lu gar nes te mun do, no con jun to dos se res?

Que pos so es pe rar de po is des ta vida? A fé se es pe -

ci a li zou na res pos ta a es tas ques tões para as qua is

a ciên cia tem pou co a di zer. E res pon de po si ti va -

men te. Nós te mos fu tu ro, a vida con ti nua e a eter -

ni da de nos espera, caindo nos braços do Deus,

que é Pai e Mãe de infinita ternura.

Pa u lo de Tar so e os en si na men tos de
Je sus Cris to

Paulo é o ma i or gê nio te o ló gi co do cris ti a -

nis mo. Ele fez a rup tu ra ne ces sá ria da ma triz he -

bra i ca e cri ou a ma triz he lê ni ca. Hoje, vi ve mos

des tas duas he ran ças. Ele atu a li zou para o mun -

do mo der no da que le tem po a men sa gem de Je -

sus, cri an do uma te o lo gia que vai mu i to mais

lon ge do que é dito nos evan ge lhos. Por isso, ele é

o prín ci pe da li ber da de e da cri a ti vi da de cris tã.

Os de sa fi os do cris ti a nis mo
no sé cu lo XXI

O pri me i ro de sa fio é a (des)oci den ta li za ção

do cris ti a nis mo. Cada vez mais, o Oci den te é um

aci den te na his tó ria mun di al. O cris ti a nis mo não

pode li gar seu des ti no ape nas ao Oci den te. Ele

deve po der ser as si mi la do pe las cul tu ras mun di a is

a par tir de suas ma tri zes próprias, fazendo suas

sínteses como nós fizemos.

O se gun do de sa fio é de or dem or ga ni za ci o -

nal. O cris ti a nis mo de ver são ca tó li ca é ain da tri -

bu tá rio a usos e cos tu mes me di e va is e das cor tes

eu ro péi as. Ele não in cor po rou os va lo res da ex pe -

riên cia de mo crá ti ca da mo der ni da de que su põe

pes so as par ti ci pa ti vas, li vres, adul tas. Ele ain da in -

fan ti li za de ma is os fiéis, mar gi na li za as mu lhe res e

re ba i xa os le i gos. Esse é um dos motivos por que

tantos estão emigrando da Igreja Católica.

Entre tan to, o ma i or de sa fio é como con se -

guir que os se res hu ma nos man te nham viva a

cha ma in te ri or, sa gra da, da pre sen ça de Deus, da

sa cra li da de de cada co i sa que exis te, da ve ne ra -

ção pela gran di o si da de e com ple xi da de do uni -

ver so e de res pe i to pelo mis té rio de cada pes soa

hu ma na. Se per de mos esta di men são, cor re mos o 

ris co de afun dar e de se per ver ter o que exis te de

mais im por tan te no ser humano: sua dignidade e

sua capacidade de transcendência.
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A fé é dada pela Gra ça

Entre vis ta com Luiz Fe li pe Pon dé

Luiz Fe li pe Pon dé le ci o na no Pro gra ma de

Estu dos Pós-gra du a dos em Ciên ci as da Re li gião e

do De par ta men to de Te o lo gia da Pon ti fí cia Uni -

ver si da de Ca tó li ca de São Pa u lo (PUC-SP), e é

pro fes sor e pes qui sa dor con vi da do em Mís ti ca

Me di e val da Uni ver si da de de Mar burg, Ale ma -

nha. Gra du a do em Me di ci na, pela Uni ver si da de

Fe de ral da Ba hia (UFBA), e em Fi lo so fia Pura, pela 

USP, é mes tre em His tó ria da Fi lo so fia Con tem po -

râ nea, também pela USP, e em Fi lo so fia Con tem -

po râ nea, pela Uni ver si té de Pa ris VIII, Fran ça.

Além dis so, é dou tor em Fi lo so fia Mo der na, pela

USP, e pós-dou tor, pela Uni ver si da de de Tel Aviv,

Isra el. Pon de é au tor, en tre ou tros, de O ho mem

in su fi ci en te (São Pa u lo: EDUSP, 2001); Crí ti ca

e pro fe cia: fi lo so fia da Re li gião em Dos to i -

evs ki (São Pa u lo: Edi to ra 34, 2003); e Co nhe ci -

men to na des gra ça. Ensa io de epis te mo lo -

gia pas ca li a na (São Pa u lo: EDUSP, 2004). No li -

vro No li mi ar do mis té rio: mís ti ca e re li gião

(São Pa u lo: Pa u li nas, 2004), or ga ni za do por Fa -

us ti no Te i xe i ra, Pon dé pu bli cou o ar ti go “O mé to -

do de Deus”. Na edi ção 133 da IHU On-Line, de

21 de mar ço de 2005, cujo tema de capa foi De li -

ca de zas do mis té rio. A mís ti ca hoje, Pon dé con ce -

deu com ex clu si vi da de a en tre vis ta “A mís ti ca ju -

da i ca”. Na edi ção 195, da IHU On-Line, de 11 de 

se tem bro de 2006, Pon de con ce deu a en tre vis ta

“Par ri cí dio, ni i lis mo e mor te da tra di ção”, quan do

fa lou so bre Dos to iévs ki.

“Pen so, se guin do Agos ti nho, que fé é dada

pela Gra ça, não acho que exis tam fór mu las”, dis se, 

por e-mail, o mé di co e fi ló so fo Luiz Fe li pe Pon dé,

com ex clu si vi da de à IHU On-Line, em 18 de de -

zem bro de 2006. E as si na la: “Acre di to ser es sencial 

que re sis ta mos às bo ba gens mo der nas que trans -

for ma ram tudo em auto-aju da”.

Cris tão no sé cu lo XXI

Um dos mo ti vos para ser cris tão hoje se ria

re cu pe rar a sa be do ria da tra di ção cris tã an te ri or 

às ma ni as e aos dog mas mo der nos. Ser cris tão

pode sig ni fi car mu i tas co i sas. Inte res sa-me, es -

pe ci fi ca men te, o modo como o pen sa men to

cris tão se cons ti tu iu como crí ti ca do dog ma hu -

ma nis ta da per fec ti bi li da de. Acre di to que a re -

fle xão so bre o or gu lho seja cen tral na eco no mia

psí qui ca hu ma na. E acre di to ser es sen ci al que

re sis ta mos às bo ba gens mo der nas que trans for -

ma ram tudo em auto-aju da.

“Só se guar da aqui lo que se dá”

Penso que a ob ses são pela “es pe ran ça”

atra pa lha a con di ção cris tã. Sei o quan to isso

pode soar es tra nho para uma sen si bi li da de que

pre fe re pen sar mais na res sur re i ção como “pro -

mes sa” a ser co bra da. Não pen so na se gun da

vin da de Cris to. Qu an to a ar gu men tos em fa vor

da cren ça, pre fi ro pen sar na so fis ti ca ção do olhar

cris tão so bre a na tu re za hu ma na. Pen so, se guin -

do Agos ti nho, que fé é dada pela Gra ça, ou seja,

não acho que exis tam fór mu las. Qu an to ao Deus

Tri no, a idéia de Um Deus que en car na e so fre

uma dor in fi ni ta por amor é a ma i or de to das as

idéi as éti cas; acho ri sí vel quan do o cris ti a nis mo

bus ca seus fun da men tos de re fle xão éti ca no hu -

ma nis mo mar xis ta ou qual quer “no vi da de” de

200 anos. A idéia da Pa i xão de Deus na cruz pa -

re ce-me im ba tí vel. Para além das ma ni as exa ge -

ra das do “gozo pela dor”, a cha ve é per ce ber que 

só se guar da aqui lo que se dá.
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Olhar crí ti co

Não me in te res sa o mo dis mo am bi en tal e o

pan te ís mo na tu ra lis ta. Com isso, não que ro des -

qua li fi car a pre o cu pa ção sin ce ra com a na tu re za,

mas acho uma pri são “sal var” o cris ti a nis mo fa zen -

do de Fran cis co de Assis um am bi en ta lis ta me di e -

val; creio que um olhar crí ti co so bre os ex ces sos da

so ci e da de do pro gres so e da au to no mia ra ci o nal e

vo li ti va pode ser mu i to mais in te res san te.

Sa ber a es tru tu ra do áto mo não muda
nos sa con di ção me ta fí si ca

Acho que há com pa ti bi li da de en tre os dis cur -

sos de fé e ra zão. A “cren ça” na ciên cia é um

modo novo de cren di ce. Nada nela nos per mi te

acre di tar nela como sis te ma de ori en ta ção no

mun do ou de va lo res. Sa ber a es tru tu ra do áto mo, 

para além dos mo dis mos quân ti cos (esse pan te ís -

mo re quen ta do), em nada muda nossa condição

metafísica.

Pa u lo de Tar so e o cris ti a nis mo

Pa u lo é uma fon te for te men te pri má ria – não

há cris ti a nis mo sem ele. Acho que ele seja o gran -

de pri me i ro fi ló so fo do cris ti a nis mo. A con ti nu i da -

de do de ba te in ter no ao ju da ís mo se dá nele, tra -

tan do-se de uma peça cen tral na re la ção en tre

ques tões que afe tam am bas as re li giões e pode ser 

pe dra de to que de um diálogo filosófico entre as

duas religiões.

De sa fi os do cris ti a nis mo

Eu acres cen ta ria que uma fun ção im por tan te 

é re sis tir à dog má ti ca mo der na, ofe re cer um pou -

co de inér cia cons tru ti va à fú ria nar cí si ca mo der na 

(algo que, na mi nha opi nião, nem toda a te o lo gia

cris tã en ten de, trans for man do-se em tor ci da uni -

for mi za da da mo der ni da de, mas, en fim, como di -

zia He i ne so bre mu i tos teó lo gos cris tãos, “só se é

tra í do pe los seus”). Pen so que o cris ti a nis mo,

como ou tras gran des tra di ções, tem o pa pel e pos -

si bi li da de (por se rem pré-mo der nas) de nos aju dar

a su pe rar esse im pas se e de lí rio que ca í mos nos úl -

ti mos 300 anos: ido la tria da ciên cia, ob ses são pela

fe li ci da de, en fim, tra zer a crí ti ca a nós, ba be li a nos.
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“O mun do se cu la ri za do ca re ce, de ses pe ra da men te, dos si na is da fé”

Entre vis ta com Mar tin Dre her

Mar tin Dre her é gra du a do em Te o lo gia, pela

Esco la Su pe ri or de Te o lo gia (EST), e dou tor na

mes ma área pela Uni ver si tät Mün chen, Ale ma -

nha, com a tese Kir che und De utschtum in der

Entwick lung der Evan ge lis chen Kir che Lut he ris -

che Be kenn tnis ses in Bra si li en. De sua ex ten sa

pro du ção bi bli o grá fi ca, des ta ca mos Igre ja e Ger -

ma ni da de. Estu do crí ti co da his tó ria da

Igre ja Evan gé li ca de Con fis são Lu te ra na no

Bra sil (2. ed. São Le o pol do: Si no dal, 2003); A

Igre ja no Impé rio Ro ma no (5. ed. São Le o pol -

do: Si no dal, 2004); e A Igre ja la ti no-ame ri ca -

na no con tex to mun di al (2. ed. São Le o pol do:

Si no dal, 2005). Con fi ra uma en tre vis ta con ce di da

pelo pro fes sor Dre her na edi ção nú me ro 174 da

IHU On-Line, de 3 de abril de 2006, so bre Mo zart.

Mar tin Dre her, pro fes sor do Pro gra ma de

Pós-Gra du a ção em His tó ria da Uni si nos, con ce -

deu en tre vis ta por e-mail à IHU On-Line, em 18

de de zem bro de 2006, na qual ele es bo ça suas ra -

zões para ain da ser cris tão.

Por que ain da ser cris tão hoje?

Por que o “hoje” ne ces si ta mais do que nun ca 

do Cris to! Para en ten der mi nha tese, lem bro que

“Cris to”, “cris tão” “cris ti a nis mo” são pa la vras de

radi cal gre go cor res pon den te ao he bra i co “mes -

si as”, de onde de ri vam nos sas pa la vras “mes siâ ni -

co” e “mes si a nis mo”. Des se modo, sou mes siâ ni co 

e ca re ço, em meu mun do, de mes si a nis mo. Como 

pes soa que vive em tem po de pós-mo der ni da de,

per di a “fé” no pro gres so da téc ni ca e da ciên cia.

Digo isso não que ren do des co nhe cer o quan to fui

be ne fi ci a do pela téc ni ca e pela ciên cia. Enten do,

con tu do, que téc ni ca e ciên cia não são fins em si

mes mas, mas têm que es tar a ser vi ço de toda a

hu ma ni da de, caso con trá rio per dem seu sen ti do e 

pas sam a ser per ver sas. Não faço essa ob ser va ção

de um prin cí pio teó ri co abs tra to, mas de fato his -

tó ri co e con cre to que, hoje, ex pe ri men to na fé. Tal 

fato his tó ri co ou “na his tó ria” tem, para mim, um

nome, Je sus de Na za ré, a quem con fes so como o

Mes si as, o Cris to. Seu nome é um pro gra ma:

Je-sus=Deus vai sal var. Não o con fun do com

“cris ti a nis mo”, que se ma ni fes ta, his to ri ca men te,

em uma in fi ni da de de ins ti tu i ções que, ao lon go

de dois mil anos, lu ta ram por he ge mo nia umas so -

bre as ou tras, em nada se me lhan tes com o ho -

mem de Na za ré.

As ra zões

Sou cris tão por que fui con quis ta do por uma

cri an ça com mem bros frá ge is, que foi de i ta da em

um co cho, pois não ha via es pa ço para ela em sua

so ci e da de. Não nas ceu nem no pa lá cio de Au gus -

to nem no pa lá cio de He ro des, mas en tre os ani -

ma is. Teve pai e mãe, mas pre ci sou nas cer na

mar gem da mar gem, em ter ra ocu pa da por es -

tran ge i ros, em al de ia in sig ni fi can te, re ve ren ci a da

por gen te da mar gem: pas to res e pas to ras fe do -

ren tos e as tró lo gos nada or to do xos. Sou cris tão

por que fui con quis ta do pe los mem bros frá ge is do

cru ci fi ca do do Gól go ta, que me en si nou a ter es -

pe ran ça e a de po si tá-la no Re i no de Deus, uto pia

que bus cou con cre ti zar em sua exis tên cia, lem -

bran do as aves do céu, as ra po sas em seus co vis,

os lí ri os do cam po, a se men te que cres ce en quan -

to dor mi mos, par ti lhan do cin co pães e dois pe i xes
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e con se guin do sa ci ar quem ti nha fome, que sou be 

de vol ver à mãe o úni co fi lho, am pa ro na ve lhi ce,

que sou be de vol ver dig ni da de a ex clu í dos. Com

base nes ses si na is, ma ni fes to mi nha es pe ran ça no

Re i no de Deus e pro cu ro co mu ni cá-los, mes mo

que de ma ne i ra imperfeita e provisória. Estou

convicto de que eles são mais importantes do que

ciência e técnica e que um mundo secularizado

carece, desesperadamente, deles.

Con ven ci do por Je sus

Acre di to em Je sus por que fui con ven ci do por 

ele. Já vai lon ge o tem po em que se pro cu ra va por 

ar gu men tos fi lo só fi cos para en ten der a Je sus.

Pen so, por exem plo, nos es for ços de Ansel mo de

Can tuá ria25 (Cur deus homo? Por que Deus se

tor nou ser hu ma no?). Não exis tem ar gu men tos

ra ci o na is para se crer em Je sus, em Deus ou no

Espí ri to San to. Crer é um pre sen te. Não é nada ló -

gi co ou ra ci o nal ver-se con fron ta do com uma

cri an ça na man je dou ra ou com um cor po com es -

tri as azu la das e es ver de a das de tan to apa nhar e

pen du ra do na cruz, cair de jo e lhos e ex cla mar:

“Meu Se nhor e meu Deus!”. Isso é pre sen te. E foi

as sim que Deus se mos trou (te o lo gi ca men te: re ve -

lou-se). Deus tem a cara do cru ci fi ca do e da cri an -

ça na man je dou ra: é dis for me, hu ma no. É o aves -

so da qui lo que nós ima gi na mos a seu res pe i to. Só

po de mos sa ber a res pe i to de Deus aqui lo que ele

nos mos tra de si: a cri an ça, o adul to re je i ta do, o

cru ci fi ca do. Aí ele se nos tor na aces sí vel.

Deus “tri no”

Aí se des co bre que Deus só pode ser “tri no”.

Nes sa ex pres são nada há dos ma la ba ris mos que

teó lo gos ti ve ram que fa zer para com pro var que

Deus, a fé cris tã, con ti nua mo no te ís ta. A pa la vra

“tri no” ou “trin da de” quer di zer de um Deus que

é, es sen ci al men te, co mu ni ca ção. E como ha ve ria

de o ini ma gi ná vel se co mu ni car, caso não o fi zes se 

as sim como o fez: na cri an ça, no cru ci fi ca do? Fato

é que não po de mos fa lar de Deus de ou tra ma ne i -

ra do que no pa ra do xo da cruz. O ter mo é “pa ra -

do xo” mes mo: o Na tal e a Sex ta-fe i ra-San ta vão

con tra (pará) a ra zão (dóxa) hu ma na. E esse pa ra -

do xo não é eli mi na do quan do cris tãos con fes sam

na ma nhã da Pás coa: “Ele res sus ci tou, ele ver da -

de i ra men te res sus ci tou!”. Tam bém a Pás coa é um 

pa ra do xo, mas é um pa ra do xo que dá sen ti do ao

Na tal e à Sex ta-Fe i ra-San ta: mar gi na li da de e re -

je i ção, mor te e au sên cia de dig ni da de não têm a

úl ti ma pa la vra. A úl ti ma pa la vra é: Vida! Con fes so 

que isso me de i xa con fes sar a Deus e a seu Cris to.

Isso me de i xa con fes sar tam bém o Espí ri to San to,

que mos tra em Pen te cos te que é pos sí vel que se

fale e en ten da a mes ma lín gua, a mes ma lin gua -

gem, a lin gua gem do amor in con di ci o nal de Deus. 

A con fis são da “se gun da vin da” é tão-so men te

con se qüên cia de tudo isso; é a con cre ti za ção do

an se io ex pres so na pre ce: “Ve nha o teu Re i no,

seja fe i ta a tua von ta de”.

Os va lo res de Deus evi den ci a dos
em Je sus

Não gos to da ex pres são “va lo res do cris ti a -

nis mo”. Cru za das, Inqui si ção, per se gui ção a he re -

ges já fo ram va lo res. Pre fi ro fa lar dos va lo res de

Deus como nos fo ram evi den ci a dos em Je sus.

Esses va lo res nos aju dam a con vi ver me lhor. De -

vol vem dig ni da de, en si nam par ti lha, fra ter ni da de

e so ro ri da de, res pe i to aos pás sa ros e às ra po sas,

pois tam bém eles ge mem es pe ran do re den ção,

como bem o en ten deu São Pa u lo. Se par ti lha e

so ro ri da de são va lo res, o mais im por tan te não

será a des tru i ção das ma tas e dos rios por al guns

que, li be ral men te, jul gam que li vre con cor rên cia

(en tre de si gua is!) per mi te a pri va ti za ção do que é

de to dos para a vida, le van do à mor te. Essa uto pia 
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25 Ansel mo de Can tuá ria (1033-1109), nas ci do Ansel mo de Aos ta (por ser na tu ral de Aos ta, hoje na Itá lia), e tam bém co nhe ci do
como San to Ansel mo, foi um in flu en te teó lo go e fi ló so fo me di e val ita li a no de ori gem nor man da. Foi Arce bis po de Can tuá ria
en tre 1093 e 1109 (su ce den do a Lan fran co, ele tam bém um ita li a no), por no me a ção de Hen ri que I de Ingla ter ra, de quem foi
ami go e con fes sor, mas de po is di ver giu com ele na Qu es tão das Inves ti du ras. É con si de ra do o fun da dor do Esco las ti cis mo e é
fa mo so como o in ven tor do ar gu men to on to ló gi co a fa vor da exis tên cia de Deus. (Nota da IHU On-Line)



de Je sus é mi nha uto pia e me de i xa en ten der por

que fa lou tão cla ra men te, em re la ção à sua e à

nos sa so ci e da de, va len do-se do con ce i to “pe ca -

do”, e, des de o iní cio de sua pre ga ção, co me çou a 

exi gir “me tá no ia”, meia vol ta, ar re pen di men to e

re i ní cio com base nos va lo res do Re i no. Pe ca do é

não deixar Deus ser Deus, assim como ele se nos

revelou na criação, em Jesus e no Espírito Santo

e, conseqüentemente, privilegiar tudo o que leva à 

morte.

A mor te na so ci e da de

Nos sa so ci e da de está pre nhe de si na is de

mor te. Pe ca do é re a li da de tão pre sen te e tão po -

de ro sa que se vale do Na tal para, mais uma vez,

re le gar a Deus à pe ri fe ria. No cen tro do Na tal, está 

o sím bo lo de um re fri ge ran te que, pre ten sa men te,

dá pre sen tes a to dos, me nos o mais im por tan te.

No cen tro do Na tal, está um apa re lho fru to de ma -

ra vi lho sa téc ni ca, que pro me te ma i or co mu ni ca -

ção en tre pes so as, mas não tira se res hu ma nos da

mar gi na li da de e da so li dão. Só se re mos pes so as

mais hu ma nas se apren der mos a olhar para onde

Deus olhou, para as pro fun de zas. Se o en con trar -

mos ali, ali tam bém en con tra re mos a todos os que 

ele vê e poderemos encetar caminhada rumo ao

Reino. Venha o teu Reino.

Na no i te do Na tal, gos ta ria de me ajo e lhar

aos pés da man je dou ra e can tar com Ber nar do de

Cla ra val26, com Paul Ger hardt e Jo hann Se bas ti an

Bach27: “Ich steh na de i ner Krip pe hier, o Jesu du

mein Le ben!” (“Aos pés da man je dou ra es tou, Je -

sus ó vida mi nha...!”).
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26 Ber nar do de Cla ra val: co nhe ci do tam bém como São Ber nar do, era ori un do de uma fa mí lia no bre de Fon ta i ne-les-Di jon, per to
de Di jon, na Bor go nha, Fran ça. Nas ceu em 1090 e mor reu em Cla ra val em 20 de Agos to de 1153. Aos 22 anos, foi es tu dar Te -
o lo gia no mos te i ro de Cis ter. Em 1115, fun dou a aba dia de Cla ra val, sen do o seu pri me i ro aba de. Na que la épo ca, en fren tou
inú me ras opo si ções. Ape sar dis to, aca bou re u nin do mais de 700 mon ges. Fun dou 163 mos te i ros em vá ri os pa í ses da Eu ro pa.
Du ran te sua vida mo nás ti ca, de mons tra va gran de fé em Deus ser viu à igre ja ca tó li ca apo i an do as au to ri da des ecle siás ti cas aci -
ma das pre ten sões dos mo nar cas. Em fun ção dis to, fa vo re ceu a cri a ção de or dens mi li ta res e re li gi o sas. Uma das mais fa mo sas
foi a or dem dos ca va le i ros tem plá ri os. (Nota da IHU On-Line)

27 Jo hann Se bas ti an Bach (1685-1750): mú si co e com po si tor ale mão do pe río do bar ro co da mú si ca eru di ta, além de or ga nis ta
no tá vel. Nas ceu no seio de uma fa mí lia de mú si cos. É con si de ra do um dos ma i o res e mais in flu en tes com po si to res da his tó ria
da mú si ca, ain da que pou co re co nhe ci do na épo ca em que vi veu. Mu i tas das suas obras re fle tem uma gran de pro fun di da de in -
te lec tu al, uma ex pres são emo ci o nal im pres si o nan te. (Nota da IHU On-Line)



“Te mos mais ra zões para ser cris tãos hoje

do que em ou tras épo cas”

Entre vis ta com Plí nio de Arru da Sam pa io

Plí nio de Arru da Sam pa io, mi li tan te his tó ri co

da es quer da bra si le i ra, um dos fun da do res do Par -

ti do dos Tra ba lha do res (PT), ex-can di da to ao go -

ver no do Esta do de São Pa u lo pelo Par ti do So ci a -

lis mo e Li ber da de (PSol), é cris tão. Ele res pon deu,

por e-mail, al gu mas per gun tas da IHU On-Line,

em 18 de de zem bro de 2006, ar gu men tan do as ra -

zões que ain da o mo ti vam a se guir a dou tri na cris tã

nos dias de hoje. Sam pa io é ex-de pu ta do fe de ral

cons ti tu in te, pro mo tor pú bli co, con sul tor da Orga -

ni za ção das Na ções Uni das para Ali men ta ção e

Agri cul tu ra (FAO), pro fes sor uni ver si tá rio e di re tor

do jor nal Cor re io da Ci da da nia. So bre ele, con fi ra

uma en tre vis ta no site www.uni si nos.br/ihu, no dia

23 de ou tu bro de 2006, in ti tu la da “O apo io a Lula

nes ta ele i ção foi a úl ti ma pro va de con fi an ça”.

Ser cris tão é en ga jar-se, pelo amor em Cris to, 

na mes ma ta re fa que Ele veio re a li zar: a cons tru -

ção do Re i no de Deus – uma so ci e da de ba se a da

na jus ti ça e na mi se ri cór dia. Com fun da men to

nes ta de fi ni ção, não fal ta ram ra zões para ser cris -

tão em ne nhu ma das épo cas da hu ma ni da de,

por que sem pre hou ve fal ta de jus ti ça e de mi se ri -

cór dia; sem pre os po de ro sos opri mi ram os po -

bres. Mas eu me atre ve ria a di zer que, tal vez na

épo ca atu al – essa so ci e da de de su ma na que o ca -

pi ta lis mo cri ou –, haja ain da mais ra zões para ser

cris tão, por que a téc ni ca e a ciên cia mo der nas tor -

nam a vida dos po bres mais sub mis sa aos po de ro -

sos e mais des pi da de sen ti do do que em ou tras

épo cas. Eu acre di to no Cris to e na Sua se gun da

vinda. Ele nos mos trou o Deus tri no, por que acre -

di to no Cris to, não pos so de i xar de acre di tar no

que Ele en si nou.

A vida e o an da i me

Gos to de com pa rar a nos sa vida ter res tre ao

an da i me que os cons tru to res fa zem a fim de cons -

tru ir um pré dio. Assim como an da i me vale como

meio para a cons tru ção de fi ni ti va, a nos sa vida

ter res tre vale como meio de cons tru ir a nos sa vida

de fi ni ti va – a vida eter na no seio do Pai. Do mes -

mo modo que ne nhum ar qui te to va lo ri za mais o

an da i me do que o pré dio, o cris tão não dá à vida

ter res tre mais va lor do que ela tem. O an da i me

tem que ser fun ci o nal e só li do. Tudo o mais é des -

per dí cio, por que ele só exis te para ser des tru í do

após a con clu são do edi fí cio. Esta con vic ção nos

aju da a co lo car os acon te ci men tos da vida numa

pers pec ti va cor re ta. Per mi te que dis tin ga mos o

ab so lu to do re la ti vo e, por tan to, a con ci li ar a jus -

ti ça com a mi se ri cór dia. Não co nhe ço ne nhu ma

re ce i ta me lhor para fa vo re cer a con vi vên cia fra -

ter na en tre os ho mens. A cons ciên cia da re la ti vi -

da de da nos sa vida hu ma na aju da tam bém a ad -

mi rar a cri a ção di vi na. Ani ma is e plan tas, vis tos

nes ta pers pec ti va, tor nam-se mo ti vo de con tem -

pla ção e fon te de ale gria. São Fran cis co mos -

trou-nos, de modo ad mi rá vel, essa re la ção en tre a

na tu re za e o sagrado.

A fé, a ciên cia e os de sa fi os
do cris ti a nis mo

Os co nhe ci men tos ci en tí fi cos ja ma is aba la -

ram a mi nha fé. Para mim, são duas or dens de sa -

be res dis tin tos e com ple men ta res. O ver da de i ro

dis cur so da ciên cia está sem pre do lado da vida e
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do amor e, por tan to, do lado do Cris to. O cris ti a -

nis mo é o con jun to dos cris tãos, de modo que os

de sa fi os pos tos ao cris ti a nis mo são pos tos, na ver -

da de, a to dos os cris tãos. Na mi nha opi nião, nes te 

con tur ba do iní cio de sé cu lo, nos so de sa fio mais

sé rio é a re no va ção da nos sa Igre ja. Pre ci sa mos

fa zer um gran de mo vi men to para pôr em prá ti ca

as re co men da ções do Con ci lio Va ti ca no II28, a fim

de des pir-nos de fi ni ti va men te das dis tor ções que

sé cu los de cons tan ti nis mo in tro du zi ram em nos sa

Igre ja e de trans for mar mos sua ação na qui lo que

o Cristo sintetizou para João Batista: “A Boa

Notícia é anunciada aos pobres”.
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28 Con cí lio do Va ti ca no II: co me çou sob o re i na do do Papa João XXIII, em ou tu bro de 1962, e ter mi nou sob o re i na do do Papa
João Pa u lo VI, em 1965. Nes tes três anos, com gran de aber tu ra in te lec tu al se dis cu tiu e re gu la men tou te mas per ti nen tes à Igre ja 
sem pre vi san do um me lhor en ten di men to de Cris to jun to à re a li da de vi gen te do ho mem mo der no. (Nota da IHU On-Line)



“A fé cris tã é um con fi ar-se a Deus que se re ve la no Cris to”

Entre vis ta com Ro si no Gi bel li ni

Ro si no Gi bel li ni é dou tor em Te o lo gia e Fi lo -

so fia. Ele di ri ge as co le ções Gi or na le di Te o lo gia e

Bi bli o te ca de te o lo gia con tem po râ nea, da Edi to ra

Qu e ri ni a na de Bres cia, Itá lia. Gi bel li ni é au tor, en -

tre ou tros li vros, de A te o lo gia do sé cu lo XX

(São Pa u lo: Edi ções Lo yo la, 1998). Ele já con ce -

deu vá ri as en tre vis tas para a re vis ta IHU On-Line,

dis po ní ve is na pá gi na www.uni si nos.br/ihu. Uma

de las foi so bre o teó lo go Karl Rah ner, na edi ção

102, de 24 de maio de 2004, in ti tu la da “Uma Te o -

lo gia que aju da a en ten der o en vol vi men to de

Deus na his tó ria do mun do”, e ou tra na edi ção nú -

me ro 161 da IHU On-Line, de 24 de ou tu bro de

2005, so bre a con jun tu ra ecle si al, in ti tu la da “A

con tro vér sia não é a úl ti ma pa la vra”.

O teó lo go ita li a no Ro si no Gi bel li ni res pon -

deu al gu mas ques tões por e-mail para a IHU

On-Line, em 18 de de zem bro de 2006, re fle tin do 

so bre as ra zões que ain da o fa zem ser cris tão.

As ra zões para ain da ser cris tão

A ciên cia e a téc ni ca são uma ex pli ca ção do

mun do no qual vi ve mos, mas não es go tam a to ta -

li da de da re a li da de e de i xam aber to o ca mi nho ao 

mis té rio que nos trans cen de. A pa la vra de Je sus

tam bém atrai o ho mem con tem po râ neo, por que

nos re ve la, como ex pli ca va Karl Rah ner29, que o

mis té rio que nos en vol ve não é um mis té rio tre -

men do, mas um mis té rio san to que nos aco lhe.

Je sus in fun de-nos a con fi an ça necessária para

enfrentar a vida com coragem e esperança.

É ver da de que a so ci e da de mo der na é uma

so ci e da de se cu la ri za da, mas uma se cu la ri za ção ra -

di ca li za da tor na-se de ses ta bi li zan te (ent gle i send)

da vida tam bém em nos sas so ci e da des de mo crá ti -

cas ba se a das no con sen so, como o re co nhe ceu re -

cen te men te o gran de fi ló so fo da po lí ti ca Ha ber -

mas30, que fala, ago ra, de so ci e da de pós- se cu lar,
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29 Karl Rah ner (1904-2004): im por tan te teó lo go ca tó li co do sé cu lo XX, in gres sou na Com pa nhia de Je sus em 1922. Dou to rou-se
em Fi lo so fia e em Te o lo gia. Foi pe ri to do Con cí lio Va ti ca no II e pro fes sor na Uni ver si da de de Müns ter. A sua obra te o ló gi ca
com põe-se de mais de 4 mil tí tu los. Suas obras prin ci pi as são: Ge ist in Welt (O Espí ri to no mun do, 1939), Hö rer des Wor tes
(Ou vin te da pa la vra, 1941), Schriff ten zur The o lo gie (Escri tos de Te o lo gia; 16 vo lu mes es cri tos en tre 1954 e 1984), Grund -
kurs des Gla u bens (Cur so fun da men tal da Fé, 1976). Em 2004, ce le bra mos seu cen te ná rio de nas ci men to. A Uni si nos de di -
cou à sua me mó ria o Sim pó sio Inter na ci o nal O Lu gar da Te o lo gia na Uni ver si da de do sé cu lo XXI, re a li za do de 24 a
27 de maio da que le ano. A IHU On-Line n.º 90, de 1º de mar ço de 2004, pu bli cou um ar ti go de Ro si no Gi bel li ni so bre Rah -
ner; e a n.º 94, de 29 de mar ço de 2004, pu bli cou uma en tre vis ta de J. Molt mann, ana li san do o pen sa men to de Rah ner. No dia
28 de abril de 2004, no even to Abrin do o Li vro, Éri co Ham mes, teó lo go e pro fes sor da PUCRS, apre sen tou o li vro Cur so
fun da men tal da Fé, uma das prin ci pa is obras de Karl Rah ner. A en tre vis ta com o prof. Éri co Ham mes pode ser con fe ri da na
IHU On-Line n.º 98, de 26 de abril de 2004. Ain da so bre Rah ner, pu bli ca mos uma en tre vis ta com H. Vor grim ler no IHU

On-Line n.º 97, de 19 de abril de 2004, sob o tí tu lo “Karl Rah ner: teó lo go do Con cí lio Va ti ca no nas ci do há 100 anos”. A edi -
ção nú me ro 102, da IHU On-Line, de 24 de maio de 2004, de di cou a ma té ria de capa à me mó ria do cen te ná rio de nas ci men -
to de Karl Rah ner. Os Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca pu bli ca ram o ar ti go “Con ce i to e mis são da Te o lo gia em Karl Rah ner”, de
au to ria do Prof. Dr. Éri co João Ham mes. (Nota da IHU On-Line)

30 Jür gen Ha ber mas (1929): fi ló so fo ale mão, prin ci pal es tu di o so da se gun da ge ra ção da Esco la de Frank furt. Her dan do as dis cus sões
da Esco la de Frank furt, Ha ber mas apon ta a ação co mu ni ca ti va como su pe ra ção da ra zão ilu mi nis ta trans for ma da num novo mito
que en co bre a do mi na ção bur gue sa (ra zão ins tru men tal). Para ele, o lo gos deve con tru ir-se pela tro ca de idéi as, opi niões e in for ma -
ções en tre os su je i tos his tó ri cos es ta be le cen do o diá lo go. Seus es tu dos vol tam-se para o co nhe ci men to e a éti ca. Sua tese para ex pli -
car a pro du ção de sa ber hu ma no re cor re ao evo lu ci o nis mo de Char les Dar win. Se gun do Ha ber mas, a fa bi li da de pos si bi li ta de sen -
vol ver ca pa ci da des mais com ple xas de co nhe cer a re a li da de. Evo lui-se as sim atra vés dos er ros. (Nota da IHU On-Line)



en quan to se mos tra dis pos ta, na dis tin ção das ta re -

fas, a aco lher a con tri bu i ção de va lo res que o cris ti -

a nis mo e a re li gião po dem dar. A pós-mo der ni da -

de, que ca rac te ri za o nos so tem po, in tro duz o con -

ce i to de plu ra li da de e mos tra-se mais to le ran te nos

con fron tos do dis cur so re li gi o so. A re la ção en tre ra -

zão e fé pre ci sa, por isso, ser re for mu la da após as

con tra po si ções exas pe ra das da mo der ni da de.

Por que crer em Je sus?

A fé cris tã é um con fi ar-se a Deus que se re ve -

la no Cris to e, as sim, sig ni fi ca in se rir a pró pria his -

tó ria pes so al numa his tó ria ma i or, que trans cor re

da cri a ção à es ca to lo gia, que se cha ma his tó ria da

sal va ção e que dá sen ti do às nos sas pe que nas his -

tó ri as. Por isso, a Te o lo gia con tem po râ nea re cu -

pe rou a nar ra ti vi da de bí bli ca. Crer é um sair do

iso la men to exis ten ci al, per ten cer a uma gran de

co mu ni da de a ca mi nho; é in se rir-se numa tra di -

ção her me nêu ti ca que atu a li za o Evan ge lho, re -

pen san do os dog mas e as ver da des da fé. Isso é

um con ce i to bem ilus tra do por um teó lo go her me -

ne u ta, como Da vid Tracy31. E, atra vés da her me -

nêu ti ca, pode-se dar uma ver são das ver da des da

fé tam bém ao ho mem da mo der ni da de e da

pós-mo der ni da de. Con si de re mos al guns exem -

plos. Deus como Trin da de diz re fe rên cia a Deus

como co mu nhão – a Deus como o po der da re la -

ção. A res sur re i ção é pro mes sa de um fu tu ro além

do tem po, de um fu tu ro ab so lu to, e o in gres so

numa di men são da re a li da de di ver sa da di men -

são es pa ço-tem po ral. A se gun da vin da de Cris to é 

pre ci sa men te o in gres so na nova di men são da re -

a li da de, que dá cum pri men to à nos sa bre ve his tó -

ria ter re na. É ta re fa da Te o lo gia e, em par ti cu lar,

da Te o lo gia Her me nêu ti ca, di a lo gar e in ter pre tar,

e nem sem pre os cris tãos co nhe cem aqui lo em

que crê em. Há al guns anos, o es cri tor Umber to

Eco e o car de al Mar ti ni di a lo ga ram num belo

volumezinho que tinha por título Em que coisa crê 

quem não crê; mas também se pode levantar a

questão: em que coisa crê quem crê. Baste isso

para sublinhar que o nosso tempo é, para o

cristão, tempo de convicções e de decisão.

Os va lo res do cris ti a nis mo para um
mun do mais hu ma no

O cris ti a nis mo fun da-se so bre o “Prin cí pio

amor”, como bem o ilus trou o teó lo go Jo seph Rat -

zin ger32, em sua obra prin ci pal, Intro du ção ao

cris ti a nis mo, de 1968. Este pen sa men to ele re to -

mou em sua pri me i ra en cí cli ca Deus ca ri tas est33

(2006), que tem sido uni ver sal men te bem-re ce bi da 

pela es sen ci a li da de do tema e do tra ta men to. Po -

der-se-ia di zer que o gê nio do cris ti a nis mo é a ca ri -

da de. E a ca ri da de se faz so li dá ria com to das as po -

bre zas do mun do: aqui a te o lo gia con tem porâ nea,

em par ti cu lar, a nova Te o lo gia Po lí ti ca e a Te o lo -

gia da Li ber ta ção, es cre veu pá gi nas ilu mi na das.

Também se pode re cor dar a Te o lo gia Eco ló gi -

ca, que se in ter ro ga so bre a so li da ri e da de com a na -

tu re za. Uma lon ga tra di ção in ter pre tou o man da to
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31 Da vid Tracy: li cen ci a do e dou tor em Te o lo gia pela Uni ver si da de Gre go ri a na de Roma, e pro fes sor de Te o lo gia Con tem po râ -
nea e Fi lo so fia da Re li gião, na Uni ver sity of Chi ca go Di vi nity Scho ol, nos Esta dos Uni dos. Entre seus li vros pu bli ca dos, ci ta mos
The achi e ve ment of Ber nard Lo ner gan (1970); Bles sed rage for or der: the new plu ra lism in The o logy (1975); The
ana lo gi cal oma gi na ti on: Chris ti an The o logy and the con text of plu ra lism (1981) (tra du zi do como A te o lo gia cris tã
e a cul tu ra do plu ra lis mo. São Le o pol do: Ed. Uni si nos, 2006); Plu ra lity and am bi guity: her me ne u tics, re li gi on and
Hope (com tra du ção em fran cês, ale mão, es pa nhol e chi nês) (1987); e Di a lo gue with the ot her (tra du zi do para o chi nês)
(1990). Tracy es te ve na Uni si nos, con vi da do pelo IHU, para fa zer a con fe rên cia “Entre o apo ca líp ti co e o apo fá ti co. O fa zer te o -
ló gi co na uni ver si da de, hoje, a par tir da pós-mo der ni da de”, no Sim pó sio Inter na ci o nal O Lu gar da Te o lo gia na Uni ver -
si da de do sé cu lo XXI, acon te ci do em maio de 2004. Ele con ce deu en tre vis ta à IHU On-Line, n. 103 de 31 de maio de 2004. 
Con fi ra o ar ti go “O Deus ocul to: o res ga te da apo ca líp ti ca” de Da vid Tracy, em: NEUTZLING, Iná cio (Org.), A Te o lo gia na
uni ver si da de con tem po râ nea (São Le o pol do: Edi to ra Uni si nos. 2005, p. 85-98). (Nota da IHU On-Line)

32 Jo seph Rat zin ger: teó lo go ale mão, atu al men te Papa Ben to XVI, foi es co lhi do pon tí fi ce em 19 de abril de 2005, su ce den do a
João Pa u lo II. Au tor de uma vas ta e im por tan te obra te o ló gi ca, um dos seus li vros fun da men ta is, Intro du ção ao cris ti a nis -
mo, está sen do re pu bli ca do pe las Edi ções Lo yo la. (Nota da IHU On-Line)

33 Deus ca ri tas est: “Deus é amor” é a pri me i ra en cí cli ca do Papa Ben to XVI e tra ta fun da men tal men te do amor di vi no para com o
ser hu ma no. A en cí cli ca foi ori gi nal men te es cri ta no pe río do de fé ri as do Papa em agos to de 2005 e as si na da em 25 de de zem -
bro de 2005. Mas sua pu bli ca ção so men te ocor reu em 25 de ja ne i ro de 2006 para que pu des se ser tra du zi da para di ver sas lín -
guas. O nome da en cí cli ca re cor da a pas sa gem bí bli ca “Deus é amor, e quem per ma ne ce no amor per ma ne ce em Deus e Deus
nele” (1 Jo 4, 16). (Nota da IHU On-Line)



bí bli co como “do mí nio so bre a ter ra”; com a nova

te o lo gia da cri a ção pas sa-se da ca te go ria de Ver fü -

gung, ou seja, de uma na tu re za que está à com ple ta

dis po si ção do ser hu ma no como ma te ri al ma ni pu lá -

vel e tec ni ci zá vel, à ca te go ria de con ser va ção e sal -

va guar da do cri a do, e de co o pe ra ção com o cri a do.

Aqui se pode re cor dar a con tri bu i ção dada por Molt -

mann34, pelo úl ti mo Le o nar do Boff35 e pela Te o lo -

gia Fe mi nis ta. A Te o lo gia e a Igre ja são hoje cha -

ma das a dis tan ci ar-se da qui lo que po de ria ser de fi -

ni do como “ol vi do da cri a ção”, e a de sen vol ver

todo o po ten ci al te o ló gi co e ecle si al, mas tam bém

cul tu ral e po lí ti co, da fé na cri a ção.

Os de sa fi os do cris ti a nis mo para
o sé cu lo XXI

Os de sa fi os são mu i tos, por que vi ve mos no

tem po da com ple xi da de, bem-re pre sen ta da pe las

no vas te o lo gi as da co mu ni ca ção. O prin ci pal de -

sa fio para o cris ti a nis mo é mo ver-se en tre o fun da -

men ta lis mo e o se cu la ris mo.

O fun da men ta lis mo é uma pa to lo gia da re li -

gião, é a afir ma ção de uma iden ti da de cul tu ral e

re li gi o sa ex clu si va e agres si va, mas a re li gião au -

tên ti ca afir ma: “Quem cal ca aos pés o ho mem,

cal ca o pró prio Deus”. Tra ta-se de ela bo rar e de

vi ver um cris ti a nis mo re la ci o nal, que afir ma a pró -

pria iden ti da de, mas a vive e cons trói na re la ci o -

na li da de, ou seja, no diá lo go e na co o pe ra ção, em 

or dem à paz, jus ti ça e sal va guar da do criado.

Em con fron to com o se cu la ris mo, o cris ti a nis -

mo não pode ace i tar ser re le ga do à es fe ra pri va da, 

por que a sua men sa gem tem re le vân cia pú bli ca. A 

fé, em bo ra ba se an do-se so bre uma re ve la ção,

pos sui um pa tri mô nio de sa piên cia e de ver da de,

que é fon te de ins pi ra ção para to dos. Tra ta-se,

por tan to, de es ta be le cer uma nova re la ção, e mes -

mo uma ali an ça en tre ra zão e fé, na dis tin ção, mas 

não na con tra po si ção. Gos ta ria de ci tar aqui o

prin cí pio enun ci a do pelo teó lo go Jo seph Rat zin -

ger em con fron to com o se cu la ris mo: “Não há paz

no mun do sem uma jus ta paz en tre fé e ra zão”,

prin cí pio a ser in te gra do com o prin cí pio enun ci a -

do por Hans Küng36 no con fron to das re li giões

mun di a is: “Não há paz en tre os po vos sem paz en -

tre as re li giões, e não há paz en tre as re li giões sem

um et hos uni ver sal e com par ti lha do”.
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34 Jür gen Molt mann (1926): Pro fes sor emé ri to de Te o lo gia da Fa cul da de Evan gé li ca da Uni ver si da de de Tü bin gen. Um dos mais
im por tan tes teó lo gos vi vos da atu a li da de. Foi um dos ins pi ra do res da Te o lo gia Po lí ti ca nos anos 1960 e in flu en ci ou a Te o lo gia
da Li ber ta ção. É au tor de Te o lo gia da Espe ran ça (São Pa u lo: Her der, 1971) e O Deus cru ci fi ca do. A cruz de Cris to,
fun da men to e crí ti ca da te o lo gia cris tã, Deus na Cri a ção. Dou tri na Eco ló gi ca da Cri a ção (Vo zes: Pe tró po lis, 1993), 
en tre ou tros. Con fi ra a en tre vis ta de Jür gen Molt mann, um dos ma i o res teó lo gos vi vos, na IHU On-Line n.º 94, de 29 de mar -
ço de 2004. Des se au tor, a edi to ra Uni si nos pu bli cou o li vro A vin da de Deus. Esca to lo gia cris tã (São Le o pol do, 2003) e
Expe riên ci as de re fle xão te o ló gi ca. Ca mi nhos e for mas da Te o lo gia Cris tã (São Le o pol do, 2006). O pro fes sor Su sin
apre sen tou o li vro A vin da de Deus: es ca to lo gia cris tã, de Jür gen Molt mann, no even to Abrin do o Li vro do dia 26 de
agos to de 2003. So bre o tema, os le i to res e le i to ras po dem con fe rir, na IHU On-Line nú me ro 72, de 25 de agos to de 2003, a
en tre vis ta do Prof. Dr. Frei Luiz Car los Su sin. (Nota da IHU On-Line)

35 Le o nar do Boff (1938-): teó lo go bra si le i ro, da or dem dos fran cis ca nos. Foi um dos cri a do res da Te o lo gia da Li ber ta ção e, em
1984, em ra zão de suas te ses a ela li ga das e apre sen ta das no li vro Igre ja: ca ris ma e po der – en sa i os de ecle si o lo gia mi li -
tan te (3. ed. Pe tró po lis: Vo zes, 1982), foi sub me ti do a um pro ces so pela ex-Inqui si ção em Roma, na pes soa do car de al Jo seph
Rat zin ger, hoje Papa Ben to XVI. Con ti nu ou como teó lo go da li ber ta ção, es cri tor e as ses sor das co mu ni da des ecle si a is de base e
de mo vi men tos so ci a is. Des de 1993, é pro fes sor de Éti ca, Fi lo so fia da Re li gião e Eco lo gia na Uni ver si da de do Esta do do Rio de
Ja ne i ro. É au tor de mais de 60 li vros nas áre as de te o lo gia, es pi ri tu a li da de, fi lo so fia, an tro po lo gia e mís ti ca. Con fi ra uma en tre -
vis ta ex clu si va com ele nes tes Ca der nos IHU em for ma ção. (Nota da IHU On-Line)

36 Hans Küng (1928): teó lo go su í ço. É pa dre ca tó li co des de 1954. Foi pro fes sor na Uni ver si da de de Tü bin gen, onde tam bém di ri -
giu o Insti tu to de Pes qui sa Ecu mê ni ca. Foi con sul tor te o ló gi co do Con cí lio Va ti ca no II. Des ta cou-se por ter ques ti o na do as dou -
tri nas tra di ci o na is e a in fa bi li da de do Papa. O Va ti ca no pro i biu-o de atu ar como teó lo go em 1979. Nes sa épo ca, foi no me a do
para a ca de i ra de Te o lo gia Ecu mê ni ca. Atu al men te, man tém boas re la ções com a Igre ja e é pre si den te da Fun da ção de Éti ca
Glo bal em Tü bin gen. De di ca-se ao es tu do das gran des re li giões, sen do au tor de obras, como A Igre ja Ca tó li ca, pu bli ca da
pela edi to ra Obje ti va e Re li giões do mun do: em bus ca dos pon tos co muns, pela edi to ra Ve rus. Para co nhe cer sua tra je -
tó ria, cfr. Hans KÜNG. Li ber tad con quis ta da. Me mó ri as (Ma drid: Trot ta, 2004). Con fe rir tam bém os Ca der nos Te o lo gia
Pú bli ca 33, in ti tu la do “Re li giões mun di a is e Ethos Mun di al”, de Hans Küng. (Nota da IHU On-Line).



“A fé é a en tre ga ra di cal a Deus”

Entre vis ta com João Ba tis ta Li bâ nio

João Ba tis ta Li bâ nio é li cen ci a do em Fi lo so fia, 

pela Fa cul da de de Fi lo so fia de Nova Fri bur go, no

Rio de Ja ne i ro, em Le tras Ne o la ti nas, pela Pon ti fí -

cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne i ro

(PUC-Rio), e em Te o lo gia, pela Hochschu le Sankt

Ge or gen, em Frank furt, Ale ma nha. Li bâ nio é tam -

bém mes tre e dou tor em Te o lo gia, ten do cur sa do o 

seu dou to ra do na Pon ti fí cia Uni ver si da de Gre go ri -

a na (PUG) de Roma. Li bâ nio le ci o na Te o lo gia no

Insti tu to San to Iná cio de Belo Ho ri zon te. Este ve, no 

IHU, par ti ci pan do do Ci clo de Estu dos Con cí lio Va -

ti ca no II – Mar cos, tra je tó ri as, pros pec ti vas em 11

de agos to de 2005. So bre esse as sun to, ele con ce -

deu uma en tre vis ta pu bli ca da nes ta mes ma edi ção,

na edi to ria Even tos, na se ção IHU em re vis ta. Li bâ -

nio mi nis trou a con fe rên cia “O Lu gar da Te o lo gia

na so ci e da de e na uni ver si da de do sé cu lo XXI”, em

2004, no Sim pó sio Inter na ci o nal O Lu gar da Te o -

lo gia na Uni ver si da de do Sé cu lo XXI, pro mo vi do

pelo IHU e pu bli ca da no li vro A Te o lo gia na uni -

ver si da de con tem po râ nea (Org. Iná cio Ne utz -

ling, São Le o pol do: Uni si nos. 2005, p. 13-45). É

au tor de, en tre ou tros, de Te o lo gia da re ve la -

ção a par tir da Mo der ni da de (5. ed. São Pa u -

lo: Lo yo la, 2005); Eu cre io – Nós cre mos. Tra -

ta do da fé (2. ed. São Pa u lo: Lo yo la, 2005);

Qual o ca mi nho en tre o crer e o amar? (2. ed. 

São Pa u lo: Pa u lus, 2005); e Intro du ção à vida

in te lec tu al (3. ed. São Pa u lo: Lo yo la, 2006). A

IHU On-Line en tre vis tou João Ba tis ta Li bâ nio na 

103ª edi ção, de 31 de maio de 2004, e dele pu bli -

cou um ar ti go na 136ª edi ção, de 11 de maio de

2005. Sua con tri bu i ção mais re cen te acon te ceu na 

edi ção 150, de 8 de agos to de 2005. Ele con ce deu

uma en tre vis ta à IHU On-Line so bre “O olhar te o -

ló gi co so bre a pa ter ni da de”.

“A fé não é ra ci o nal, mas ra zoá vel. Não é ra -

ci o nal por que não se con clui com evi dên cia de ne -

nhum ar gu men to ra ci o nal. Crer ou não crer não

re sul ta de ser in te li gen te ou rude, in te lec tu al ou

ile tra do. A fé não se de i xa re du zir to tal men te às

ca te go ri as da ra ci o na li da de hu ma na de al gu ma fi -

lo so fia”, afir mou por e-mail o fi ló so fo João Ba tis ta

Li bâ nio, em en tre vis ta ex clu si va à IHU On-Line,

em 18 de de zem bro de 2006. Em sua opi nião, “a

fé é en tre ga ra di cal a Deus”.

A re le vân cia de Je sus e sua men sa gem

A epís to la aos he bre us ma ni fes tou cer te za

im pres si o nan te ao afir mar que “Je sus Cris to on -

tem e hoje é o mes mo tam bém pe los sé cu los” (Hb

13, 8). O au tor ou sou di zer, logo no iní cio do cris -

ti a nis mo, que Je sus ti nha va lor e sig ni fi ca do per -

ma nen tes. E, vin te sé cu los de po is, fa ze mo-nos a

mes ma per gun ta e damo-nos a mes ma res pos ta.

Se Cris to per ma ne ce até hoje com ex tre ma sig ni fi -

ca ção, ser seu se gui dor par ti ci pa da mes ma re le -

vân cia. E por quê? Dis tin go três ní ve is de re le vân -

cia de Je sus e, por con se guin te, de ade são à sua

men sa gem.

Em ní vel pu ra men te so ci o cul tu ral. A pro pos -

ta de so ci e da de fe i ta por Je sus con ser va enor me

atu a li da de e per ma ne ce ain da no ní vel da uto pia,

tão gran di o sa fora. De po is de dois mi lê ni os, os

hu ma nos não con se gui ram, em bo ra ti ves sem ten -

ta do de vá ri as for mas, re a li zar o pro je to hu ma no

de con vi vên cia ima gi na do por Je sus. Os prin cí -

pi os bá si cos são ex tre ma men te sim ples na for mu -

la ção. Indi ca rei al guns de les. A lei fun da men tal da

re la ção hu ma na de fi ne-se pelo man da men to

42



novo de que nos ame mos uns aos ou tros, as sim

como o Se nhor nos amou (Jo 13, 34). E como ele

nos amou? Até o per dão dos ini mi gos: “Pois eu

vos digo: Amai vos sos ini mi gos e orai pe los que

vos per se guem, para ser des fi lhos de vos so Pai

que está nos céus” (Mt 5, 44s). E, no ser mão es ca -

to ló gi co, te ceu a pá gi na do amor anô ni mo: dar de

co mer a quem tem fome, de be ber a quem tem

sede, aco lher os es tran ge i ros, ves tir os nus, vi si tar

os do en tes e en car ce ra dos (Mt 25, 35). Ima gi ne -

mos uma so ci e da de cons tru í da so bre esse ali cer ce 

do amor ra di cal e pre fe ren ci al men te pe los se gre -

ga dos so ci a is. Se mu i tos con si de ra ram o sal do po -

si ti vo ma i or do pri me i ro man da to do go ver no

Lula o Bol sa Fa mí lia, o que pen sar de toda a so ci -

e da de es tru tu rar-se em tor no da pro pos ta de Je -

sus e não sim ples men te um pro gra ma pe ri fé ri co?

Vale a pena, so ci o cul tu ral men te, em pe nhar-se em 

tal uto pia. O so nho so ci a lis ta ha u riu mu i to da pro -

pos ta de Je sus. Mas fra cas sou por que es que ceu

um in gre di en te ne ces sá rio para Je sus: tal op ção

pelo amor não vem im pos ta, mas nas ce da con -

ver são do co ra ção. S. Pa u lo usa a ex pres são de

“ho mem novo” em con tras te com o ho mem ve -

lho, fe i to de ego ís mo, da au to pro mo ção, al ta men -

te cul ti va do na so ci e da de ca pi ta lis ta.

Alcan ce uni ver sal

A so ci e da de mo der na da téc ni ca e da ciên -

cia per ma ne ce fun da men tal men te no ní vel dos

me i os, dos ins tru men tos. Não atin ge os va lo res.

E a pro pos ta de Je sus ul tra pas sa tal pa ta mar. O

al can ce uni ver sal lhe vem pre ci sa men te por não

se de ter na ime di a ti da de ins tru men tal, que sem -

pre va ria, mas em fa lar à di men são úl ti ma do ser

hu ma no en quan to pes soa e so ci e da de. Por isso,

guar da va lor de fi ni ti vo e não pre sas a con jun tu -

ras ge o is tó ri cas.

A pro pos ta de Je sus vai além do pro je to his -

tó ri co-so ci al. Afe ta a vi são e a com pre en são de

Deus. É re li gi o so. Aqui tam bém man tém atu a li da -

de e re le vân cia úni ca. A ima gem de Deus nas cul -

tu ras os ci la en tre dois ex tre mos. As tra di ci o na is

ali men tam a oni po tên cia e a ar bi tra ri e da de de um

Ser Su pre mo, que os ri tos ad mi nis tra dos pe los sa -

cer do tes apa zi guam. Daí vem o po der sa cer do tal

até às ra i as do des pó ti co. Dele o povo sim ples, te -

me ro so, de pen de e a ele se sub me te. A cul tu ra

mo der na lan çou fora tal do mí nio de Deus. No pri -

me i ro mo men to, pen sou-se que foi li ber ta ção. No

en tan to, ao de fen der o ate ís mo, ela ges tou vida

sem sen ti do e so ci e da de sem fun da men to éti co. O 

pre ço não foi me nor. Em vez do po der cle ri cal,

ou tros as su mi ram-lhe o bas tão não me nos se ve ro

e ame a ça dor. A re le vân cia da pro pos ta cris tã ma -

ni fes ta-se pre ci sa men te em con tra po si ção aos ex -

tre mos. Li ber ta-nos das car ran cas di vi nas, do po -

der to ta li tá rio da re li gião ao anun ci ar um Deus

Pai. O amor é-lhe a na tu re za do pró prio ser. Logo, 

tudo o que se opu ser ao amor con tra diz a fi gu ra

do Deus cris tão. Em res pos ta ao se cu la ris mo oci -

den tal, ofe re ce fun da men to ab so lu to para a éti ca:

Deus-Amor. Ela não se tece de mero con sen so, la -

bo ri o sa men te cons tru í do en tre nós, mas de cor re

da exi gên cia do amor ao ir mão, fun da do no amor

de e a Deus. O amor é a úni ca re a li da de que con -

se gue vin cu lar in ter na men te a li ber da de sem ser

opres são. Pa u lo for mu lou-o com cla re za ao di zer

que a úni ca co i sa que nos obri ga é o dever da

caridade. “A ninguém fiqueis devendo coisa

alguma, a não ser o amor com que deveis

amar-vos uns aos outros. Porque quem ama o

próximo, cumpriu a Lei” (Rm 13, 8). O anúncio

de um Deus que é Pai e amor guarda enorme

atualidade.

Mais pro fun da men te, ser cris tão per ma ne ce

ain da mais cla ra men te vá li do. Ser cris tão sig ni fi ca

se guir a Je sus Cris to, fi lho de Deus. Deus nun ca é

tran si tó rio. Não se pode crer em Deus por um

tem po. Já não se ria crer. Tudo que afe ta a Deus é

ab so lu to, de fi ni ti vo. As mu dan ças cul tu ra is to cam

uni ca men te ma ne i ras con cre tas de ex pres sar a

con di ção cris tã, mas não põem em ques tão o fato

de ser cris tão. Enquan to Deus for Deus, ser cris -

tão, ade rin do a ele na pes soa do Fi lho, man te rá

sen ti do. A re a li da de cris tã se des fa ria se o úl ti mo

sen ti do da re a li da de hu ma na fos se o nada, o ab -

sur do. Mas se for o Ser, o Sen ti do, vale a pena en -

tre gar-se àque le que é a pa la vra es ca to ló gi ca de

Deus na his tó ria: Je sus Cristo.
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“A fé não é ra ci o nal, mas ra zoá vel”

Antes de tudo, a fé não se de pen du ra no fi nal 

de um ra ci o cí nio. Isso é fi lo so fia. Nem se ba se ia na 

evi dên cia de fa tos cons ta tá ve is. De i xe mo-lo para

as ciên ci as. A fé exis te pri me i ro como dom de

Deus. A ini ci a ti va vem de cima. Aí está o con te ú do 

cen tral da con ver sa de Je sus com Ni co de mos.

Faz-se mis ter nas cer do alto, da água e do Espí ri to, 

para ver o Re i no de Deus, isto é, para se guir a Je -

sus, ser cris tão (Jo 3, 3). Tudo co me ça com o pri -

me i ro to que de Deus. J. Alfa ro, nas pe ga das de

San to To más, usa a bela ex pres são de que a fé se

ini cia no co ra ção hu ma no por meio da “atra ção

da Ver da de pri me i ra”. De den tro da fé, bus ca mos

ra zões de cre di bi li da de que nos per mi tem jus ti fi -

car a nós mes mos e a ou tros que o pe çam a “ra zo -

a bi li da de” da fé em Cris to, do fato de ser cris tão.

Há duas pa la vras pa re ci das, mas de sen ti dos bem

di fe ren tes a res pe i to da re fle xão em cur so. A fé

não é ra ci o nal, mas ra zoá vel. Não é ra ci o nal,

como dis se mos aci ma, por que não se con clui com 

evi dên cia de ne nhum ar gu men to ra ci o nal. Crer

ou não crer não re sul ta de ser in te li gen te ou rude,

in te lec tu al ou ile tra do. A fé não se de i xa re du zir to -

tal men te às ca te go ri as da ra ci o na li da de hu ma na

de al gu ma fi lo so fia. No en tan to, é ra zoá vel. Sig ni -

fi ca que não re nun ci a mos à ra ci o na li da de de ser

hu ma no para crer. Por tan to, é do lo ro sa men te fal -

sa a afir ma ção re pe ti da por al guns que se jul gam

he róis na fé: “cre io por que é ab sur do”. No ab sur -

do, não se pode crer. A fé é en tre ga ra di cal a Deus. 

E o cris tão re co nhe ce em Je sus o Fi lho, o en vi a do, 

o men sa ge i ro es ca to ló gi co de Deus. E, por isso,

crê nele. Para tan to, en con tra mil si na is de cre di bi li -

da de, de ra zo a bi li da de por meio do tes te mu nho

dos dis cí pu los e da lon ga Tra di ção de dois mil

anos de fé cris tã. As mu dan ças cul tu ra is pe dem

con tí nu as re in ter pre ta ções da ma ne i ra de ser cris -

tão e do conteúdo fundamental dessa fé.

Trin da de, res sur re i ção e pa ru sia

Ago ra fa la rei so bre es ses três pon tos im por -

tan tes: Trin da de, res sur re i ção e pa ru sia, ou vin da

glo ri o sa fi nal de Je sus. De cada uma, in di ca rei um

ele men to de ra zo a bi li da de para a cul tu ra mo der -

na. Para a Trin da de, bas ta ci tar a bela fra se de

Le o nardo Boff: “No prin cí pio, está a co mu nhão

dos Três e não a so li dão do Um”. Con fes sar a

Trin da de sig ni fi ca, en tre ou tras co i sas, di zer que o

úl ti mo fun da men to do ser hu ma no é a co mu nhão

com os ou tros e com o Ou tro, e não a so li dão

ego ís ta. Ima gi nem as con se qüên ci as de as ser ção

tão den sa e pro fun da para uma eco no mia, po lí ti -

ca e cul tu ra da co mu nhão. A res sur re i ção afir ma

que nada do ser hu ma no de bon da de e de jus ti ça

se per de e que ele, na to ta li da de – isso sig ni fi ca

cor po e alma –, vi ve rá da e para a eter ni da de de

Deus. So mos ci da dãos eter nos.

A pa ru sia afir ma a glo ri fi ca ção ge ral da his tó -

ria e do cos mos, pas san do pelo ato pu ri fi ca dor e

re cri a dor de Deus. Tais ver da des da fé cris tã

apon tam va lo res que aju dam a con vi ver me lhor

com os ou tros se res hu ma nos, com os ani ma is e

com a na tu re za. Na base da con vi vên cia, está a

co mu nhão. Se o cris tão se con ven ce de que se ori -

gi na da co mu nhão tri ni tá ria e anun cia-a aos ou -

tros, re sul ta-lhe a ne ces si da de de an te ci par nas so -

ci e da des ter res tres a co mu ni da de que será o con -

ví vio eter no. A res sur re i ção e a pa ru sia mos tram a

raiz úl ti ma e pro fun da do res pe i to na re la ção com

as co i sas. Não se tra ta uni ca men te do ar gu men to

cen tra do no ser hu ma no de que o eco cí dio nos

destrói a nós também, mas avança-se a uma

sacralidade transcendente. Base para a mística

ecológica.

Fé e ra zão – in com pa tí ve is ou
com ple men ta res?

Tal foi o tema cen tral da lu mi no sa en cí cli ca

de João Pa u lo II Fi des et ra tio. Fun da-se na lí di ma

tra di ção to mis ta. Deus é o prin ci pio de am bas. A

re ve la ção é au to co mu ni ca ção de Deus, ao ser hu -

ma no em vis ta de sua sal va ção. O fiel, que crê, es -

tri ba-se nela. Aco lhe-a como fun da men to úl ti mo

de sua exis tên cia e sal va ção. A ra zão hu ma na é

cri a da por Deus como a fa cul da de fe i ta para a ver -

da de. Deus é a ver da de no ser e os co nhe ci men tos 

hu ma nos par ti ci pam de tal ver da de. Qu al quer

cho que vem de fal sa in te lec ção de uma das duas
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re a li da des ou de am bas. Por tan to, cabe di a lo gar

para elu ci dá-lo. Na ima gem de João Pa u lo II, fé e

ra zão são as duas asas para vo ar mos até Deus. Se -

guin do ain da o iti ne rá rio do Papa, quan do fé e ra -

zão se di vor ci am, am bas so frem de tri men to. A fé

per de a ne ces si da de de bus car ra zo a bi li da de e ra -

zões que a aju dem a per ce ber que ela é um ato do

ser hu ma no. Cai fa cil men te em emo ci o na lis mo,

fa na tis mo, fun da men ta lis mo, pe ri go sos pela ine -

ren te ir ra ci o na li da de. A ra zão, ao afas tar-se da fé

e ao ar vo rar-se em úl ti ma ins tân cia de ver da de e

de bem, cor re o ris co do des va rio or gu lho so, da

au to no mia ab so lu ta, que, quan do se per ce be frá -

gil e ame a ça da pelo erro, ar ris ca vi ver no pro vi só -

rio sem ho ri zon tes de trans cen dên cia. E, as sim,

ab di ca da dig ni da de de che gar à Ver da de para a

qual foi cri a da, con ten tan do-se com o re gi me de

ver da des fra ca men te re la ti vas, sem ga ran tia de

uni ver sa li da de e definitividade.

Se pa re ce tão sim ples a re la ção en tre fé e ra -

zão, por que tan tos pro ble mas, não só no pas sa -

do, mas até hoje? A re ve la ção de Deus, ab so lu ta e

fun da men to da fé, é trans mi ti da no in te ri or da cul -

tu ra hu ma na pas sa ge i ra e li mi ta da. Con fun dir tal

con di ção do co nhe ci men to hu ma no com a in ca -

pa ci da de de atin gir a Deus abre es pa ço para ne -

gar qual quer va lor e ver da de ab so lu tos. Do lado

da fé, im por ta ter lu ci dez para dis tin guir as pec tos

re la ti vos pró pri os de toda lin gua gem hu ma na e a

re a li da de ab so lu ta do Deus que se re ve la a si e o

de síg nio sal ví fi co, que são ab so lu tos. E, do lado

da ciên cia, cabe tam bém dis tin guir em que ela

tem pa la vra a di zer so bre as pec tos equi vo ca dos

da lin gua gem da Re ve la ção, e nis so pu ri fi car os

co nhe ci men tos re li gi o sos, e em que ela pre ten de

ul tra pas sar o pró prio ho ri zon te de sa ber, que ren -

do ne gar o Abso lu to da re ve la ção. Por tan to, resta

um só caminho: lúcido, corajoso e livre diálogo

com a consciência dos limites do próprio saber e

da originalidade e peculiaridade do outro.

O cris ti a nis mo no sé cu lo XXI

No li vro Qual o fu tu ro do Cris ti a nis mo

(São Pa u lo: Pa u lus, 2006), co men to que os tem -

pos pós-mo der nos em que vi ve mos ca rac te rizam-se 

por do en tio pre sen tis mo, cor ro en do a es pe ran ça e 

as uto pi as. E, como o pre sen te fa vo re ce os pa í ses,

clas ses e in di ví du os ri cos, a cul tu ra pós-mo der na

aca ba por ser po li ti ca men te re a ci o ná ria. Con se -

qüen te men te, acen tu am-se os tra ços he do nis tas e

con su mis tas. O cris ti a nis mo, ao en car nar-se na

his tó ria hu ma na, em pro fun da co mu nhão com as

clas ses des pre za das, foi em ba la do, des de o iní cio,

por pers pec ti va de es pe ran ça e por tra ços es ca to -

ló gi cos. E nis so ali men tou a his tó ria da uto pia no

Oci den te (J. Ser vi er, His to i re de l’u to pie. Pa ris:

Gal li mard, 1967). Com o tri un fo da Cris tan da de,

ele jul gou ilu so ri a men te ter re a li za do o pro je to do

Re i no de Deus e se dou a ân sia utó pi ca. Hoje, vi -

ven ci a mos bar bá ri es não me no res que as pi o res

vis tas na his tó ria. Implan tou-se ter rí vel si tu a ção de 

in jus ti ça so ci al para os po bres. E, mais uma vez, o

cris ti a nis mo é pro vo ca do a em pu nhar a ban de i ra

utó pi ca da li ber ta ção dos po bres, da ci vi li za ção do 

amor, da so ci e da de das bem-aven tu ran ças. Ta re -

fa her cú lea.

A se cu la ri za ção vem ama du re cen do a pon to

de es tar já pro du zin do o fru to sa zo na do do se cu la -

ris mo ateu. Em tal si tu a ção ex tre ma, en con tra-se

o cris ti a nis mo di an te do di le ma do si lên cio da te o -

lo gia da mor te de Deus ou do anún cio pro fé ti co

de Deus. Mas não de qual quer Deus, e sim do

Deus do amor. E isso con ti nua vá li do onde o se cu -

la ris mo se im põe. Nes sa li nha, tem es cri to com

enor me pertinência o teólogo espanhol Andrés

Torres Queiruga.

Pa ra do xal men te, as sis ti mos ao re ver so do fe -

nô me no: a ex plo são re li gi o sa. Então, o de sa fio é

ou tro. Com as gran des tra di ções re li gi o sas não-

cris tãs, im põe-se o lú ci do diá lo go in ter-re li gi o so,

em que a cla re za das pró pri as iden ti da des se con -

fron ta com a po si ti vi da de das al te ri da des de

modo que no fi nal to dos sa i am en ri que ci dos.

Entre as de no mi na ções cris tãs, o diá lo go ecu mê -

ni co faz-se ain da mais im pe ri o so. Em al guns ca -

sos, já vai avan ça do e em ou tros es bar ra com pro -

ble mas no cam po dos mi nis té ri os e dos sa cra men -

tos. E, di an te da at mos fe ra re li gi o sa que se car re ga 

de tan to mag ne tis mo di fu so de de no mi na ções

pen te cos ta is e ne o pen te cos ta is, a Nova Era e ex -

pres sões re li gi o sas al ta men te exó ti cas, cabe ao

cris ti a nis mo a ta re fa de ver da de i ra evan ge li za ção.
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Anun ci ar, como fez no Impé rio Ro ma no, para

den tro do pan te on, a ori gi na li da de de Je sus Cris to,

que con ver te e as su me de modo que sur ja um cris -

ti a nis mo com novos rostos.

Cri se éti ca

O mun do mo der no vive gi gan tes ca cri se éti -

ca, que afe ta gran de men te a con vi vên cia hu ma na,

a po lí ti ca e a re la ção com a na tu re za. A pro pos ta

cris tã ori en ta-se na li nha de uma éti ca do cu i da do

(L. Boff, Sa ber cu i dar: éti ca do hu ma no –

com pa i xão pela ter ra. Pe tró po lis: Vo zes, 1999), 

que atin ge o con jun to das re la ções, da éti ca na po -

lí ti ca que se con tra põe à tsu la ma atu al e uma éti ca

eco ló gi ca que cria nova con cep ção de ser hu ma -

no em face da na tu re za.

Na li mi ta ção do es pa ço, in di co mais um de -

sa fio para fi na li zar. O cris ti a nis mo ini ci ou a car re i -

ra his tó ri ca sob o im pac to da or dem de Je sus:

“Ide, pois, fa zei dis cí pu los meus to dos os po vos,

ba ti zan do-os em nome do Pai e do Fi lho e do

Espí ri to San to, en si nan do-os a ob ser var tudo

quan to vos man dei. Eis que eu es tou con vos co,

to dos os dias, até o fim do mun do” (Mt 28, 19-20). 

E ten tou fazê-lo ge o gra fi ca men te, ao le var a to das

as re giões do mun do a men sa gem já pron ta. Hoje, 

é im pen sá vel im por uma cul tu ra às ou tras. De sa -

fia-nos, por tan to, a in cul tu ra ção em pro fun di da -

de, so bre tu do nas cul tu ras do Ori en te, da Áfri ca e

em re giões da Ame rín dia. Mas o mais gra ve é que

se cons trói no pró prio Oci den te de alta tec no lo gia

uma nova sub je ti vi da de de ve do ra a ne nhu ma cul -

tu ra exó ti ca, mas fa bri ca da pela tec no ciên cia. A

pre ten são é plas mar ar ti fi ci al men te o su je i to hu -

ma no por meio da bi o tec no lo gia já aces sí vel. E

isso trans for ma a cons ciên cia oci den tal, não só

da que le que será fa bri ca do de ou tra ma ne i ra di fe -

ren te da do amor con ju gal hu ma no, mas, so bre tu -

do, da que le que se jul ga do ra van te ser cri a dor e

se nhor tam bém da vida hu ma na de modo que

nun ca ti nha sido. Pró xi mo, para não di zer igual,

ao do Cri a dor. Como anun ci ar o evan ge lho à cul -

tu ra da Bi o tec no lo gia? Tor nan do mais com ple xa

a si tu a ção de tal novo su je i to, à Bi o tec no lo gia

avan ça da soma-se a tec no lo gia da co mu ni ca ção

trans for ma da em nova cul tu ra. Nes se uni ver so

novo, al ta men te ar ti fi ci al e pro du zi do pela fá bri ca

hu ma na, cabe ser cris tão e tes te mu nhar aque le

que se fez po bre en tre os po bres, pe que no en tre os 

pe que nos. Tra ta-se de um con tras te fa bu lo so. Na

so ci e da de por ex ce lên cia do co nhe ci men to, de sa -

fia-nos tes te mu nhar o Lo gos di vi no, que, ao fa -

zer-se car ne e his tó ria, não op tou por es cre ver

nem por de i xar obras fo lhu das, nem por tri lhar o

ca mi nho dos po de ro sos e in te lec tu a is, mas pre gou 

na lin gua gem sim ples e po bre do povo. É o pa ra -

do xo de um Pa u lo anun ci an do no areó pa go o

Cris to mor to e res sus ci ta do alhe io à cul tu ra gre ga.

No imen so pal co da so ci e da de dos avan ços tec -

no ló gi cos e ci en tí fi cos, anun ci a mos o cam po nês e

ar te são da Ga li léia de pa rá bo las ru ra is e ri be i ri -

nhas. Eis o de sa fio!
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So bre vi ver e con vi ver

Entre vis ta com Pa u lo So et he

Pa u lo So et he é gra du a do em Le tras Ale -

mão-Por tu guês, pela Uni ver si da de Fe de ral do Pa -

ra ná (UFPR), e mes tre e dou tor em Le tras, pela

Uni ver si da de de São Pa u lo (USP), com a tese

Ethos, cor po e en tor no. Sen ti do éti co da con for -

ma ção do es pa ço em Der Za u ber berg e Gran de

ser tão: ve re das. So et he cur sou pós-dou to ra do na

Uni ver si da de de Tü bin gen, na Ale ma nha. Ele é

pro fes sor na Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná

(UFPR), e au tor de uma vas ta pro du ção aca dê mi -

ca, en tre ar ti gos, tra du ções, ca pí tu los de li vros e

re su mos, en tre ou tros. Entre suas ati vi da des atu a -

is, des ta ca mos o Con vê nio com a Uni ver si da de de 

Le ip zig (Pro gra ma Uni bral – CAPES/DAAD), bem

como o pro je to Ri o bal do en con tra Vu pes: in flu xos 

da cul tu ra de lín gua ale mã na obra de João Gu i -

ma rães Rosa (CNPq 420078/01-0), jun to ao Insti -

tu to de Estu dos Bra si le i ros da USP.

So et he men ci o nou, com ex clu si vi da de à IHU 

On-Line, em 18 de de zem bro de 2006, que um

dos ma i o res de sa fi os do cris ti a nis mo para o sé cu lo 

XXI é so bre vi ver e con vi ver. Além dis so, ou tro

obs tá cu lo a ser ven ci do é “tor nar pos sí vel que

onde haja fé ela ve nha à tona de ma ne i ra re le van -

te e ple na. O de sa fio está em adap tar as prá ti cas e

re ver os pa péis das co mu ni da des e lí de res. Pe gas

de sur pre sa, as es tru tu ras ecle siás ti cas de po der vi -

ram-se sub tra í das de sua re le vân cia so ci al e po lí ti -

ca e pa re cem-me ter en tra do em um pro ces so fa tal 

de au to cen tra men to”.

Deus se co nhe ce de modo mais in ten so 
na pri me i ra in fân cia

Te nho para mim que ser cris tão não de pen de 

pri me i ra men te de uma de ci são pes so al. O aca so

his tó ri co, por exem plo, de ter mi na que já se nas ça

cris tão. Sei que isso não soa pi e do so, mas ne gar

tal co i sa é ig no rar a ca u sa mais fre qüen te e de ci si -

va de se ser cris tão hoje. E, te o lo gi ca men te, se -

gun do a me mó ria da co mu ni da de de fé cris tã,

Deus pode in ter vir brus ca men te no cur so da vida

de al guns, como acon te ceu com Sa u lo, ou pode

ofe re cer-se dis cre to no dia-a-dia, a par tir da in fân -

cia, como no caso de Je sus mes mo, ou das mu i tas

cri an ças que nas ce ram no seio da co mu ni da de

dos pri me i ros cris tãos. Tal vez a tra di ção in sis ta de -

ma is na dra ma ti ci da de das con ver sões, pro mo va

exa ge ra da men te a im por tân cia de um cle ro ou de

um la i ca to mi li tan te e agres si vo, ob ce ca do por sal -

var as al mas, e ne gli gen cie o que já está po ten ci al -

men te dado na vida das pes so as. Pen so aqui, afi -

nal, so bre ser cris tão como uma con di ção his to ri -

ca men te de ter mi na da, mas es sen ci al, tan to quan to 

o fato de se per ten cer a uma fa mí lia, ter de ter mi -

na da na ci o na li da de ou fa lar certa língua materna.

Ter a ex pe riên cia pri me i ra do cris ti a nis mo no 

seio da fa mí lia, pe las mãos e ges to dos pais, pelo

con ví vio com o ir mão, pa ren tes, vi zi nhos, co le gas

da es co la, pri me i ras pro fes so ras, é algo que ali -

men ta para o res to da vida. Te nho pro fun da con -

vic ção de que co nhe ce mos Deus de modo mais

in ten so, na pri me i ra in fân cia, nos mo men tos mais

ou me nos fre qüen tes de re ve la ção do mun do que

nos cer ca, quan do Ele, pura e sim ples men te está

lá, nas pe que nas co i sas, nos ca ri nhos, nas for mas,

nos sons, na na tu re za que se des co bre como cri a -

ção, nas re fe i ções em co mum, na dor que se su -

por ta por que ou tros a tem ma i or. Nes sa fase,

apre en de mos o mun do de ma ne i ra es sen ci al men -

te es té ti ca: Deus (no mi nal men te pre sen te ou não)

é, en tão, o nexo tá ci to de uma obra-pri ma e plu -
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ral, é a to ta li da de das co i sas, e, ao mes mo tem po,

um in ter lo cu tor des com pli ca do e amo ro so, com

uma von ta de cla ra em re la ção ao que é bom e

cor re to. Tudo isso an te ce de qual quer dou tri na,

pode ser a ex pe riên cia de qual quer um, em qual -

quer cul tu ra e cir cuns tân cia. E, se nes sa vi vên cia

do mun do e dos ou tros, está tam bém a pes soa de

Je sus, como ami go e mo de lo, como pro ta go nis ta

das his tó ri as mais im por tan tes, en tão o cris ti a nis -

mo está dado, e aí se pode cum prir, com cer ta fle u -

ma, o apren di za do da dou tri na e dos ri tos, e às ve -

zes, so bre vi ver a eles, com pa ciên cia. (Por isso, a

não ser de ma ne i ra aci den tal, por meio da pre sen -

ça e con ví vio es pon tâ neo, não te nho o mí ni mo

pen dor “mis si o ná rio” no sen ti do de pro mo ver

con ver sões, ou imis cu ir-me no aca so his tó ri co de

ou tros que nas cem sob cir cuns tân ci as de fé

diferentes.)

“Edu ca ção es té ti ca do ho mem”

Isso tudo soa ro mân ti co, e é as sim mes mo

que vejo. O fun da men to de ser cris tão hoje é a vi -

vên cia pes so al da to ta li da de e da cri a tu ra li da de

como ex pe riên cia es té ti ca e pré-cons ci en te, so bre -

tu do na pri me i ra in fân cia. So bre esse ali cer ce é

que acre di to ser pos sí vel dar-se a in ser ção prá ti ca

na so ci e da de com ple xa, sob um es pí ri to cris tão.

Enten do, in clu si ve, que a gran de la cu na na exe cu -

ção do pro je to oci den tal de mo der ni da de se deva

à ne gli gên cia da “edu ca ção es té ti ca do ho mem”.

O que nos fal ta para re sis tir, de ma ne i ra efe ti va,

aos abu sos a que hoje nos sub me te mos é a me -

mó ria e a par ti lha de nos sas pri me i ras ex pe riên ci -

as in di vi du a is de to ta li da de vi vi das na pri me i ra in -

fân cia. Fal ta-nos es ten der, de ma ne i ra efe ti va, ao

nos so con tex to so ci al e eco nô mi co o que po ten ci -

al men te já fo mos nos pri me i ros mo men tos de nos -

sa des co ber ta individual do mundo.

Por isso, no meu caso pes so al (que pen so ser

o de mu i tos), eu sim ples men te res pon de ria que

sou cris tão por que fui as sim como me ni no. E mi -

nha lida po si ti va com a ciên cia, com a téc ni ca,

com a se cu la ri za ção ou com a pós-mo der ni da de

(esse em ba te nem sem pre res pon sá vel com a

idéia de dis so lu ção de qua is quer pa râ me tros ab -

so lu tos), está mar ca da pela fi de li da de ao me ni no

que fui. Não te nho gran des dú vi das em re la ção ao 

que seja bom e cor re to nas cir cuns tân ci as de atu a -

ção con cre ta di an te dos ou tros. Lem bro-me da in -

fân cia. E, tam bém por lem brar-me dela, te nho

uma gran de cer te za: pos so es tar sem pre en ga na -

do, por que o nexo da obra de que sou per so na gem 

não me per ten ce. Esse nexo é por si mes mo e exis -

te para além de mim.

Por que acre di tar em Je sus, no Deus
Uno e Tri no, na res sur re i ção e na
se gun da vin da de Cris to?

Essa per gun ta é bem mais di fí cil. É pes so al

de ma is, e ao mes mo tem po sus ci ta mu i to fa cil -

men te o con fli to com a dou tri na. So bre aqui lo de

que não se pode fa lar, é me lhor ca lar. Ain da as -

sim, por que acre di tar em Je sus pen so já ter res -

pon di do an tes: ele é o pro ta go nis ta das his tó ri as

mais im por tan tes que se re pe tem sem pre que olho 

o mun do. Ele vive nos ou tros e em nos so li a me

com os ou tros, se gun do a de fi ni ção que deu de si

mes mo. Sua res sur re i ção, aco lhi da má xi ma pelo

Deus Pai, é o fato da su pe ra ção da mor te como

fim úl ti mo e como pa râ me tro úl ti mo em nos sa

exis tên cia. Crer na res sur re i ção é ter como in ques -

ti o ná vel o va lor da vida hu ma na in di vi du al, sob

qual quer cir cuns tân cia. O evan ge lis ta João diz es -

cre ver os re la tos para que cre i a mos ne les, e diz

que seu tes te mu nho é con for me a ver da de. Isso

bas ta, e por isso não ima gi no que pos sa con tri bu ir

com o de ba te tri ni tá rio, a não ser lem bran do a

bela ima gem de que mes mo Deus não é um só,

mas exis te no diá lo go e na con vi vên cia de três

pes so as. Quem se ría mos nós, en tão, para pro fe rir

dog mas so bre Ele? Essa es pi ral nos con fe re so bre -

vi da como cris tãos: cre mos por que não sa be mos,

e, ao não sa ber mos so bre Deus, pro cla ma mos da

for ma mais efe ti va nos so fas cí nio e amor por Ele e

sua pre sen ça en tre nós. So bre a se gun da vin da de

Cris to: mes mo os pri me i ros cris tãos pa re ci am con -

fu sos ao in ter pre tar li te ral men te essa ex pec ta ti va.

E, hoje, ve ja mos o quan to da re li gi o si da de mais

fun da men ta lis ta, no meio cristão, se apóia sobre

fantasias escapistas e uma escatologia apoteótica.
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Prefiro ficar com a última fala de Jesus no

evangelho de João: “Se eu quero que ele fique até 

que eu venha, que te im por ta?”.

Con vi vên cia com o mun do

Penso ha ver, sim, uma ma ne i ra pro pri a men te 

cris tã de con vi ver com o mun do, fir ma da para mu i -

tos des de a in fân cia, ou en tão ad qui ri da pelo con -

ví vio e par ti lha das ex pe riên ci as em uma co mu ni -

da de que res ga ta e en ri que ce vi vên ci as hu ma nas

fun da men ta is à luz da ex pe riên cia de uma co mu ni -

da de de fé cris tã. A ma ne i ra cris tã de con vi ver com

o mun do não é uma aju da para o con ví vio ou uma

con tri bu i ção para com pre en der a re a li da de. Ela é,

para o in di ví duo, uma for ma ra di cal e ple na de atu -

ar, con vi ver ou com pre en der.

Fé e ra zão

O cris ti a nis mo, como ati tu de fun da men tal,

emol du ra a ati tu de e a cons ciên cia dos cris tãos. A

ciên cia é um fato da so ci e da de, e a ra zão, uma di -

men são in con tor ná vel da pre sen ça hu ma na no

mun do. Os en si na men tos de Je sus têm pou co a

di zer so bre a ciên cia mo der na em sen ti do es tri to, e 

é in sen sa to su por que eles pos sam con tro lá-la.

Mas eles po dem ser re le van tes, sim, para as ati tu -

des e de ci sões de quem con duz a prá ti ca e as po lí -

ti cas ci en tí fi cas nos dias de hoje. Tra ta-se de um

gran de de sa fio para as igre jas cris tãs es ta be le cer

diá lo go com os me i os ci en tí fi cos. Isso de pen de de

um ní vel al tís si mo de es pe ci a li za ção prá ti ca e teó -

ri ca. E, mais ain da, da in ter me di a ção de contatos

e diálogo entre cientistas e pesquisadores de alto

nível que se entendem como cristãos.

Re in ven tar Pa u lo de Tar so

Não pos so con tri bu ir de ma ne i ra ade qua da

com essa ques tão. Te nho cla ro, no en tan to, que

a te o lo gia pa u li na e sua prá ti ca de dis se mi na ção

do cris ti a nis mo fo ram de ci si vas para a ima gem

que te mos hoje da pre sen ça do cris ti a nis mo e da

Igre ja na his tó ria, in clu si ve ne ga ti va men te, como

mo de lo que se vê su pe ra do pela re a li da de, em

um mun do oci den tal pós-cris tão e em um pa no -

ra ma glo bal cla ra men te mul tir re li gi o so. Tal vez

pre ci se mos re in ven tar Pa u lo de Tar so, como ele,

de cer to modo, re in ven tou Je sus para a Anti güi -

da de gre co-ro ma na.

De sa fi os do cris ti a nis mo

So bre vi ver e con vi ver. Tor nar pos sí vel que

onde haja fé ela ve nha à tona de ma ne i ra re le van -

te e ple na. O de sa fio está em adap tar as prá ti cas e

re ver os pa péis das co mu ni da des e lí de res. Pe gas

de sur pre sa, as es tru tu ras ecle siás ti cas de po der vi -

ram-se sub tra í das de sua re le vân cia so ci al e po lí ti -

ca e pa re cem-me ter en tra do em um pro ces so fa tal 

de au to cen tra men to. O mo tor roda em pon to

mor to. E, en quan to isso, cada vez me nos cri an ças

têm tem po para des co brir o mun do de for ma cris -

tã, e me nos tem po ain da para lem brar-se, como

adul tos, do con ví vio que pos sam ter tido com o in -

ter lo cu tor des com pli ca do e amo ro so, que pou ca

gen te ain da tem co ra gem de cha mar pelo nome.
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