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Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca

A pu bli ca ção dos Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca, sob a 
res pon sa bi li da de do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU,
quer ser uma con tri bu i ção para a re le vân cia pú bli ca da
te o lo gia na uni ver si da de e na so ci e da de. A te o lo gia pú bli -
ca pre ten de ar ti cu lar a re fle xão te o ló gi ca em diá lo go com
as ciên ci as, cul tu ras e re li giões de modo in ter dis ci pli nar e
trans dis ci pli nar. Bus ca-se, as sim, a par ti ci pa ção ati va nos

de ba tes que se des do bram na es fe ra pú bli ca da so ci e da de. 
Os de sa fi os da vida so ci al, po lí ti ca, eco nô mi ca e cul tu ral
da so ci e da de, hoje, es pe ci al men te, a ex clu são so ci o e co -
nô mi ca de imen sas ca ma das da po pu la ção, no diá lo go
com as di fe ren tes con cep ções de mun do e as re li giões,
cons ti tu em o ho ri zon te da te o lo gia pú bli ca. Os Ca der nos
Te o lo gia Pú bli ca se ins cre vem nes ta pers pec ti va.





Nar rar a Res sur re i ção na pós-mo der ni da de.
Um es tu do do pen sa men to de Andrés Tor res Qu e i ru ga

Ma ria Cris ti na Gi a ni

1 Intro du ção

O tra ba lho pas to ral sem pre evi den cia de novo o
de sa fio e a im por tân cia da lin gua gem na co mu ni ca ção
da Boa Nova. Não é a mes ma co i sa fa lar para jo vens,

para cri an ças ou para mu lhe res sim ples de uma vila. Para 
pi o rar a co mu ni ca ção, para ex pres sar nos sa fé, nós, os
cris tãos (ou ao me nos a ma i o ria dos ca tó li cos), mu i tas ve -
zes usa mos uma lin gua gem que cor res pon de à de sé cu los 
pas sa dos, com pa la vras es va zi a das de sen ti do.

Na bus ca de res pos tas a esta pro ble má ti ca, en con -
tra mos im por tan te con tri bu i ção na obra do teó lo go
Andrés Tor res Qu e i ru ga, a qual re ve la sua pre o cu pa ção
cons tan te de bus car no vas ca te go ri as, um novo pa ra dig -
ma para ex pres sar mis té rio de Deus nes tes tem pos de

mo der ni da de ou pós-mo der ni da de. Por isso, o es co lhe -
mos como re fe rên cia para um es tu do e re fle xão so bre a
ex pe riên cia da Res sur re i ção nú cleo cen tral de nos sa vida
e mis são cris tã.

De sen vol ve mos este es tu do em três par tes. Na pri -

me i ra par te, apre sen ta mos um bre ve es tu do so bre a ex -
pe riên cia da Res sur re i ção no Novo Tes ta men to. Ana li sa -
mos as nar ra ti vas pas ca is, re al çan do as con tra di ções, os
pon tos de uni da de e a es tru tu ra dos tex tos, cul mi nan do
com um es tu do de dois tex tos so bre as apa ri ções do Res -
sus ci ta do, um do Evan ge lho de Lu cas e ou tro do Evan ge -
lho de João, para re fle tir so bre o iti ne rá rio ou pro ces so de 
Res sur re i ção que nar ram os evan ge lis tas ou suas res pec -
ti vas co mu ni da des. Na se gun da par te, tra ba lha mos a re -
fle xão de Qu e i ru ga so bre a ex pe riên cia de Res sur re i ção,



ex pon do o de sa fio que o au tor faz de re a li zar uma mu -
dan ça de pa ra dig ma na com pre en são e ex pli ci ta ção da
ver da de cen tral de nos sa fé, o mis té rio da Res sur re i ção,
nos dias de hoje. E, na ter ce i ra e úl ti ma par te, fa ze mos
um pe que no con fron to en tre o pen sa men to de Qu e i ru ga
e os dos teó lo gos Jon So bri no e John Do mi nic Cros san
so bre o mis té rio da Res sur re i ção. A es co lha des tes dois
teó lo gos se deve ao fato de que suas te o lo gi as nas cem em 
con tex tos di fe ren tes do de Qu e i ru ga, mas os três en fren -
tam de di fe ren tes for mas a luta de “in ter pre tar te o lo gi ca -
men te” nos sa fé nos dias de hoje, para que ela con ti nue
dan do sen ti do à vida pe re gri na de nos sos po vos.

Fi nal men te, na con clu são, apon ta mos al gu mas in -
qui e ta ções e re fle xões que o es tu do da ex pe riên cia da
Res sur re i ção nes tes teó lo gos, es pe ci al men te Qu e i ru ga,

sus ci ta ram, des ta can do al guns pon tos para con ti nu ar
apro fun dan do o tema e suas con se quên ci as para a vida e 
o com pro mis so cris tão nos dias de hoje.

2 A ex pe riên cia da Res sur re i ção no Novo tes ta -
men to

A pri me i ra apro xi ma ção que po de mos ter ao mis té -
rio da Res sur re i ção de Je sus é por meio das nar ra ções dos

evan ge lhos e do tes te mu nho de Pa u lo. Daí a im por tân cia
de com pre en der a men sa gem que nos trans mi ti ram os e as 
pri me i ros/as tes te mu nhas da Res sur re i ção de Je sus.

As pri me i ras tes te mu nhas não fa lam de como foi a
Res sur re i ção de Je sus, por que ela é obra de Deus (Fra i jó
1999, p.728). Elas co mu ni cam sua ex pe riên cia de en con -
tro com o Res sus ci ta do. Para este au tor (1999, p. 728):

Os au to res do Novo Tes ta men to são su ma men te res pe i -
to sos para com a “re a li da de” da Res sur re i ção. Em ne -
nhum lu gar “des cre vem” a Res sur re i ção de Je sus. Não
há pro pri a men te tes te mu nhas da Res sur re i ção. O “fato” 
não foi pre sen ci a do por nin guém. A Res sur re i ção é obra 
de Deus e, como tal, nem a mais po ten te má qui na fo to -
grá fi ca a cap ta rá. Os ho mens do Novo Tes ta men to se
apre sen tam como tes te mu nhas do Res sus ci ta do, mas
não da Res sur re i ção. Na lin gua gem re a lis ta di ría mos
que con tem pla ram os efe i tos, mas não o fato em si (Fra i -
jó 1999, p.728).

Por tan to, nos acha mos di an te do mis té rio.
As pri me i ras co mu ni da des bus ca ram, en tão, nar -

rar com a lin gua gem pró pria da épo ca seu pro ces so de
des co ber ta de que Je sus de Na za ré, que mor reu cru ci fi ca -
do, está vivo, res sus ci tou! É im por tan te que te nha mos
em con ta o gê ne ro li te rá rio uti li za do para co mu ni car esta
ex pe riên cia para po der ace der ao ver da de i ro sig ni fi ca do
que as nar ra ti vas contêm.
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Esta mos, pois, di an te de duas gran des “per gun tas”. 

A pri me i ra é so bre a his to ri ci da de da Res sur re i ção de Je -

sus e a se gun da so bre a her me nêu ti ca que uti li za mos para

de sen tra nhar a men sa gem evan gé li ca da Res sur re i ção.

Não é nos so ob je ti vo apre sen tar a lon ga dis cus são

so bre a his to ri ci da de da Res sur re i ção1. Par ti mos da base

de que a Res sur re i ção é um acon te ci men to his tó ri co-es -

ca to ló gi co. Acon te ce na his tó ria do cru ci fi ca do de Na za ré 

e, por con se guin te, na his tó ria da hu ma ni da de, a ma ni -

fes ta ção da ple ni tu de dos tem pos. A Res sur re i ção es pe ra -

da no fi nal dos tem pos acon te ce an te ci pa da men te e ple -

na men te no Fi lho de Deus. A Res sur re i ção de Je sus ir -

rom pe na his tó ria e afe ta-a, mas não é um fato que fi que

pre so na his tó ria, já que a ação da Res sur re i ção vai além

da his tó ria, é tam bém en tão uma ação es ca to ló gi ca. No

di zer de So bri no (2000, p. 31):

A res sur re i ção de Je sus no Novo Tes ta men to é apre sen -
ta da como a ação de Deus em que o es ca to ló gi co ir -
rompe na his tó ria e onde co me ça a ma ni fes tar-se a ver -
dadeira re a li da de de Je sus. Nes te sen ti do, no Novo
Tes ta men to a res sur re i ção de Je sus é nar ra da como
acon te ci men to sem pre ce den tes em ne nhum ou tro

acon te ci men to his tó ri co. Por isso não é nem pode ser
des cri ta como acon te ci men to in tra-his tó ri co, mas é des -
cri ta mes mo as sim, como acon te ci men to que se per ce be 
na his tó ria e que afe ta – de ci si va men te – a his tó ria.

Pelo Mis té rio da mor te e Res sur re i ção de Je sus, a
eter ni da de ir rom pe na his tó ria da hu ma ni da de e, por sua
vez, a hu ma ni da de é sub mer sa na eter ni da de. Du four
(1973, p. 91) diz que “é na cruz onde se com pre en de o
mis té rio de Je sus; é num acon te ci men to ter res tre da vida
de Je sus onde se ma ni fes ta a gló ria de Deus em seu Fi lho”.

Afir mar que quem res sus ci ta é o ino cen te cru ci fi -
ca do Je sus de Na za ré re ve la que a Res sur re i ção é a pro -
cla ma ção, por um lado, da jus ti ça de Deus e, por ou tro,
da es pe ran ça de to dos/as os/as cru ci fi ca dos/as des te mun -
do. Nas pa la vras de So bri no (2000, p. 26), “Deus faz jus -
ti ça, de vol ven do a vida a uma vi ti ma ino cen te, Je sus, e
por ele, a es pe ran ça se trans for ma em es pe ran ça para as
ví ti mas, uma es pe ran ça prá xi ca que faz des cer da cruz os
po vos cru ci fi ca dos”.

Se gun do Le o nar do Boff, exis tem di fe ren tes in ter -
pre ta ções da fé na Res sur re i ção na te o lo gia ca tó li ca, a
que ele dá o nome de “ten dên ci as”. A ten dên cia tra di ci o -
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nal, a ten dên cia da exe ge se mo der na e a ten dên cia da
exe ge se her me nêu ti ca, é a que to ma re mos em con ta.
Para esta ter ce i ra in ter pre ta ção, a Res sur re i ção é, in di re -
ta men te, um fato his tó ri co anun ci a do den tro das ca te go -
ri as da época.

A res sur re i ção não é di re ta men te um fato his tó ri co, pos -
sí vel de ser de tec ta do pelo his to ri a dor. É um fato que
acon te ceu em Je sus aces sí vel pela fé ba se a da nos tes te -
mu nhos dos que vi ram Je sus, de po is de ter sido cru ci fi -
ca do. Por isso o fato-Res sur re i ção en tra na or dem do
mis té rio que rom pe as ca te go ri as do es pa ço e do tem po. 
Seu anún cio só pode ser re ve la do, e, se for ma ni fes to
den tro da his tó ria, o será ve la do por sím bo los e apa ri -
ções. As ca te go ri as para ex pri mir esse novo modo de
exis tir de Je sus são de ter mi na das pelo am bi en te da épo ca
(BOFF, p. 35).2

Ao ser a Res sur re i ção um acon te ci men to his tó ri -
co-es ca to ló gi co, é pos sí vel que os pri me i ros/as dis cí pu -
los/as pos sam per ce bê-lo em sua his to ri ci da de vivo, ten -
do aces so a ele só pela fé, só ela lhes con ce de aco lher a
no vi da de da re ve la ção do Res sus ci ta do. Du four (1973,

p. 305) ex pli ci ta as ca rac te rís ti cas his tó ri co-es ca to ló gi cas
do even to da Res sur re i ção da se guin te ma ne i ra:

Re a li za do no si lên cio de Deus, este acon te ci men to está
fir me men te tes te mu nha do por uns ho mens des ta ter ra.
Se bem não é re co nhe cí vel pela ciên cia his tó ri ca, do mi -
na a his tó ria e dá con ta dela; mos tra que esta nova exis -
tên cia per ten ce, de um modo novo, à his tó ria, sem que,
por tan to, se pos sa abar car sua re a li da de pró pria; no vo -
ca bu lá rio exe gé ti co se qua li fi ca este ato de es ca to ló gi co,
é um fim do tem po al can ça do por Je sus e re co nhe ci do
pelo cren te.

Pa u lo, na sua car ta aos Co rín ti os, é o pri me i ro a
nar rar a ex pe riên cia da Res sur re i ção, sem usar o gê ne ro
li te rá rio dos evan ge lhos, per mi tin do-nos apro xi mar, me -
di an te a cor ren te de tes te mu nhas que apre sen ta, da his -
to ri ci da de de Je sus: “Trans mi ti-vos, em pri me i ro lu gar,
aqui lo que eu mes mo re ce bi: Cris to mor reu por nos sos
pe ca dos, se gun do as es cri tu ras. Foi se pul ta do, res sus ci -
tou ao ter ce i ro dia, se gun do as Escri tu ras. Apa re ceu a
Ce fas, e de po is aos Doze” (1Cor 15,3-5). Co men tan do
es ses ver sí cu los, Frei jó (1999, p. 726) con si de ra que a in -
ten ção do após to lo é evi den te: é pos sí vel in ter ro gar as
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tes te mu nhas. Tudo in di ca que o após to lo pre ten de ofe re -
cer uma pro va his tó ri ca da Res sur re i ção de Jesus.

A úni ca ma ne i ra de fa lar so bre a di men são es ca to -
ló gi ca da Res sur re i ção é por meio de ima gens e ana lo gi as 
que a pri me i ra co mu ni da de to mou da cul tu ra li te rá rio-re -
li gi o sa. Pre ci sa mos, en tão, co nhe cer a lin gua gem dos
evan ge lhos para não fos si li zar sua men sa gem e, so bre tu -
do, para con ti nu ar co mu ni can do sua vida nas di fe ren tes
lin gua gens de hoje. É a exor ta ção que nos faz o Con cí lio
na GS nº 44: “a ver da de re ve la da pode ser per ce bi da
sem pre mais pro fun da men te, me lhor en ten di da e pro -
pos ta de modo mais ade qua do”.

2.1 Con tra di ções e uni da de dos re la tos das apa ri ções

Bus ca mos apro fun dar o sig ni fi ca do das nar ra ti vas
das apa ri ções, des ve lan do al gu mas de suas con tra di ções
e tam bém a uni da de que exis te en tre elas. A com pre en -
são do sig ni fi ca do do ver bo “apa re cer” nos aju da a des -
co brir a re a li da de das apa ri ções.

2.1.1 Sig ni fi ca do do ver bo “apa re cer”

Os tex tos evan gé li cos mos tram que a co mu ni da de 
pri mi ti va uti li zou ao me nos dois ti pos de ex pres sões para

co mu ni car o en con tro dos pri me i ros/as dis cí pu los/as com 
o Res sus ci ta do. Um foi “res sus ci tou de en tre os mor tos”:
“O Se nhor res sus ci tou e apa re ceu a Si mão” (Lc 24, 34),
e o ou tro “foi exal ta do aos céus, como Se nhor e Cris to”:
“Esta gra ça que nos foi con ce di da an tes dos tem pos eter -
nos em Cris to Je sus ago ra foi ma ni fes ta da pela apa ri ção
de nos so Sal va dor, Cris to Je sus” (2Tim1,10). As duas lin -
gua gens de ex pres são da Res sur re i ção co in ci dem na afir -
ma ção de que Je sus res sus ci ta do se deu a co nhe cer aos
seus, “apa re ceu”, “se fez ver” (cfr. Mt 24,30; Mc 16,9; Lc
24,36).

Com essa ex pres são, os au to res ne o tes ta men tá -
ri os ex pli ci tam que a ini ci a ti va na co mu ni ca ção da boa
nova da Res sur re i ção é de Deus, é Ele que apre sen ta,
pela ação do Espí ri to, a seu Fi lho res sus ci ta do aque les

que ti nham par ti lha do sua vida. Assim, le mos no li vro
dos Atos:

Deus o res sus ci tou ao ter ce i ro dia e lhe con ce deu ma ni -
fes tar a sua pre sen ça, não ao povo em ge ral, mas a tes -
te mu nhas de sig na das de an te mão por Deus, anos que
co me mos com ele e be be mos com ele após a sua Res -
sur re i ção den tre os mor tos (At 10,40).

Os re la tos co in ci dem tam bém em que essa apa ri -
ção não é uma ação que só diz res pe i to a Deus, mas tam -
bém afe ta pro fun da men te a vida dos/as pri me i ros/as cris -
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tãos/ãs. Eles/as já não são os/as mes mos/as, das lá gri mas
pas sam à ale gria, do medo à co ra gem, do iso la men to à
co mu ni da de. É tam bém con se quên cia des sa ação de
Deus, que se re ve la no Res sus ci ta do, a mis si o na ri e da de
da co mu ni da de pri mi ti va, que faz par te da na tu re za, da
iden ti da de da co mu ni da de.

A Bí blia gre ga uti li za para nar rar as apa ri ções o ver -
bo ôphtè, que quer di zer apa re ceu ou se fez ver. Assim, a
aná li se do sig ni fi ca do des te ver bo au xi lia a en ten der a ini -
ci a ti va da ação di vi na e suas con se quên ci as. Se gun do Du -
four (1973, p. 89), este ver bo, na Bí blia gre ga, con tém
duas ca rac te rís ti cas de um Deus que se faz ver e atua. Se
Deus se mos tra, é para fa lar ou para agir, para cha mar ou
para en vi ar em mis são. E de po is ele mes mo con ti nua:

Se ad ver te que o uso des te ter mo se en con tra tal qual
em Jo se fo e na li te ra tu ra ra bí ni ca, po de mos con clu ir
que te mos, já nele, o es sen ci al do que nos pro por ci o na -
rá a des cri ção evan gé li ca das “apa ri ções”, Je sus res sus -
ci ta do as su min do o pa pel de Deus mes mo: ini ci a ti va e
mis são (DUFOUR, 1973, p. 89).

2.1.2 O real de apa re cer

De pa ra mo-nos ago ra di an te de ou tras per gun tas:
Qu an do se fala de apa ri ção do Res sus ci ta do faz-se re fe -

rên cia a uma apa ri ção vi sí vel? Os após to los vi ram o Res -
sus ci ta do? Mas, como pode ha ver uma per cep ção sen sí vel 
de uma re a li da de trans cen den te?

O teó lo go es pa nhol Qu e i ru ga (2004, p. 172),
gui a do pelo pen sa men to mo der no, res pon de da se guin -
te ma ne i ra:

É pre ci so le var a sé rio a evi dên cia de que a fé na res sur -
re i ção im pli que por si mes ma a im pos si bi li da de de um
sen ti do re a lis ta: o Res sus ci ta do, jus ta men te por sua glo ri -
fi ca ção, que o in tro duz, de ma ne i ra de fi ni ti va, na trans -
cen dên cia di vi na, está aci ma de toda pos sí vel per cep ção
de ca rá ter fi si ca men te cons ta tá vel ou ma ni pu lá vel.

A isso se so mam as con tra di ções de tem po e es pa -
ço que en con tra mos na le i tu ra com pa ra ti va das nar ra -
ções das apa ri ções nos di fe ren tes evan ge lhos. Mar cos
não nar ra ne nhu ma apa ri ção, mas diz cla ra men te que
Cris to se de i xou ver na Ga li le ia (16,7b). De po is se lhe
agre ga um re la to con den sa do de apa ri ções que é, sem
dú vi da, ti ra do de ou tros evan ge lhos. Enquan to Ma te us
re la ta a apa ri ção de Je sus na Ga li le ia (28,16-20), Lu cas
não faz men ção a ne nhu ma apa ri ção nes sa ci da de, se -
não no ca mi nho de Ema ús e em Je ru sa lém. João faz re fe -
rên cia a três apa ri ções em Je ru sa lém e, no agre ga do do
ca pí tu lo 21, men ci o na uma apa ri ção na Galileia.
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Entre tan to, como é pos sí vel Lu cas afir mar que as
apa ri ções du ra ram qua ren ta dias (At 1,3) e nar ra ram a as -
cen são no mes mo dia da Pás coa (Lc 24, 51)? Du four
(1973, p. 25), con si de ra que só é pos sí vel res pe i tar os di fe -
ren tes tex tos evan gé li cos, ten do em con ta que as con tra di -
ções que apre sen tam en tre eles obe de cem a di ver sas
cons tru ções li te rá ri as e tra di ções re li gi o sas, a de Je ru sa lém
e a de Ga li le ia.

Se gun do Boff (1996, p. 51), o me lhor co nhe ci -
men to das tra di ções e do tra ba lho re da ci o nal dos ha gió -
gra fos in duz a con clu ir o se guin te: as apa ri ções na Ga li le ia
têm mais fun da men to his tó ri co; as de Je ru sa lém se ri am
uma ela bo ra ção te o ló gi ca das vi vên ci as na Ga li le ia, com
a in ten ção de re le var o sig ni fi ca do his tó ri co sal ví fi co da
ci da de e da co mu ni da de pri mi ti va aí for ma da.

Tam bém po de mos clas si fi car como “ofi ci a is” as
apa ri ções que são as que afe tam os dis cí pu los re u ni dos e
so mam um to tal de cin co, va ri an do a lo ca li da de como já foi 
dito. Essas nar ra ções re fle tem a dis pu ta de li de ran ça nas co -
mu ni da des.3 E as apa ri ções pri va das, que se re fe rem a pes -
so as in di vi du a is, são um to tal de três (Mt 28, 1-15; Lc 24,
13, 35; Jo 20, 11-18). No en tan to, a con si de ra ção de to das
es sas dis tin ções não com pro me te para Du four (1973, p.
157) a pro fun da uni da de da men sa gem pas cal:

To dos os evan ge lis tas mos tram na apa ri ção do Res sus -
ci ta do o co ro a men to da exis tên cia e obra de Je sus, isto
é, a ina u gu ra ção, por meio de sua mor te, do tem po da
Igre ja. As apa ri ções têm to das como fim fun dar a Igre ja.

Des ta for ma, ten do em con ta as di fe ren ças de gê -
ne ro e in ten ção das nar ra ti vas das apa ri ções, elas ma ni -
fes tam uma gran de uni da de no sig ni fi ca do, Cris to Res -
sus ci tou e se deu a co nhe cer aos seus.

2.2 Estru tu ras co muns aos tex tos da Res sur re i ção

Aos di fe ren tes en con tros de Cris to Res sus ci ta do
com seus dis cí pu los/as se lhes deu o nome de apa ri ções.
É uma ex pe riên cia nova, mas que está em ín ti ma re la ção
com a vi vên cia que eles/as ti nham com Je sus an tes da
sua Pa i xão.

Elas (as apa ri ções) sem dú vi da afun dam suas ra í zes na
co mu ni da de que os dis cí pu los ha vi am for ma do em
nome de Je sus an tes da pás coa e ha vi am de re cons ti tu ir
es pon ta ne a men te de po is de pás coa, mas era uma ex pe -
riên cia ra di cal men te nova (DUFOUR, 1973, p. 307).

Nes ta nova ex pe riên cia, ba se ia-se a Igre ja nas cen -
te: o mes mo Je sus que os cha mou no lago, nas ruas e
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pra ças de Ga li le ia, com quem con vi ve ram e a quem se -
gui ram, de po is de sua mor te, no va men te vai ao seu en -
con tro para fazê-los/as par tí ci pes de sua nova vida, e as -
sim, fa zen do-os/as par te de seu cor po res sus ci ta do, os/as
en via.

Em que con sis te esse en con tro com o Res sus ci ta -
do? Nos re la tos das apa ri ções, po de mos ver que elas des -
cre vem este en con tro em for ma de pro ces so, que vai de
uma si tu a ção de dor, de de ses pe ran ça dos dis cí pu los/as
pela mor te cru el de seu Mes tre ou de bus ca de seu ca dá -
ver até a pro cla ma ção de que ele está Vivo. É o caso das
mu lhe res que vão ao se pul cro em Ma te us, dos dis cí pu los
de Ema ús em Lu cas, de Ma ria Ma da le na em João.

Para Du four (1973, p. 308), os evan ge lhos re la -
tam o en con tro do Se nhor com seus dis cí pu los, se gun do

um iti ne rá rio que per ma ne ce tí pi co para todo en con tro.
O au tor acres cen ta em que con sis te esse iti ne rá rio:

Este não con sis te na re ve la ção de uma co i sa que se tem
dito, se não no re co nhe ci men to pro gres si vo de uma pes -
soa. O iti ne rá rio se des cre ve em pri me i ro lu gar como o
pas so de uma ex pe riên cia sen sí vel a uma con vic ção es -
pi ri tu al. O pri me i ro con tac to é pres su pos to como um to -
car ou um ver, mas está su bor di na do ao re co nhe ci men -
to da iden ti da de da que le que está pre sen te. Ago ra,
te mos que ir mais lon ge: o re co nhe ci men to se re a li za,
em Ema ús, no mo men to em que o Se nhor de sa pa re ce,

e o gozo dos dis cí pu los é to tal de po is que o Se nhor se
se pa rou de les (Lc 24,52-53).

Nes se pro ces so, mo vi do pelo Espí ri to, bro ta a
nova fé da co mu ni da de pri mi ti va na Res sur re i ção, que é
o seu ma i or. Fé que ca u sa rá ale gria, que se fará anún cio
da boa nova, fé que os/as le vou a dar a vida como Je sus.

Te mos de es cla re cer que, quan do fa la mos de en -
con tro com Cris to, não nos es ta mos re fe rin do ob vi a men -
te a um en con tro “cara a cara”, mas a uma ex pe riên cia
de amor en tre duas pes so as, a uma re la ção di nâ mi ca e
vi tal. Du four (1973, p. 308) dis tin gue des cre ve-o da se -
guin te for ma: “No quar to evan ge lho, o iti ne rá rio leva da
au di ção à ina bi ta ção. Já Ma ria Ma da le na não se vol ta ao
Se nhor por que o te nha vis to, e sim por que o es cu tou pro -
nun ci ar seu nome” (DUFOUR, 1973, p. 308). No va men te 
se apre sen ta o en con tro como uma re la ção de amor,
amor que leva ao re co nhe ci men to de Je sus por par te de
Ma da le na e a nova união en tre eles se faz en vio, mis são:
“Vais com meus ir mãos.....” (Jo 20, 17b).

Quem é o Cris to que sai ao en con tro de seus ami -
gos e ami gas de ca mi nha da? É fun da men tal para nos sa
fé des co brir que o Res sus ci ta do se apre sen ta aos seus
com as mar cas de sua pa i xão, ago ra trans for ma das pelo
amor. Sim, é o mes mo que nas ceu na es tre ba ria de Be -
lém, que anun ci ou o Amor do Pai aos mais pe que nos
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com suas obras e pa la vras, que por fi de li da de a Deus e a
nós mor reu in jus ta men te numa cruz. Ele é o Res sus ci ta do 
que se de i xa “ver” pe los seus (Jo 20, 24-28).

Pe dro o diz cla ra men te no seu pri me i ro dis cur so
no dia de Pen te cos tes:

Ho mens de Isra el, es cu tem es tas pa la vras: Je sus de Na -
za ré foi um ho mem que Deus con fir mou en tre vo cês, re a -
li zando por meio dele os mi la gres, pro dí gi os e si na is que
vo cês bem co nhe cem. E Deus, com sua von ta de e pres -
ciên cia, per mi tiu que Je sus lhes fos se en tre gue, e vo cês,
atra vés de ím pi os, o ma ta ram, pre gan do-o numa cruz.
Deus, po rém, res sus ci tou Je sus, li ber tan do-o das ca de i as
da mor te, por que não era pos sí vel que ela o do mi nas se
(At 2,22-24).

3 Expe riên cia da Res sur re i ção em Andrés Tor res
Qu e i ru ga4

Re vi ver, re pen sar e co mu ni car a ex pe riên cia cen -
tral da fé cris tã, a ex pe riên cia da Res sur re i ção, de modo

sig ni fi ca ti vo para os dias de hoje é, sem dú vi da, um dos
prin ci pa is de sa fi os para os/as cris tãos/ãs. Andrés Tor res Qu e i -
ru ga en fren ta este de sa fio atra vés de um fa zer te o ló gi co
mar ca do por uma abor da gem re no va da das gran des ques -
tões te o ló gi cas, em fiel sin to nia com as Escri tu ras e a Tra di -
ção, mas re pen sa das nas ca te go ri as da mo der ni da de em
diá lo go com a cul tu ra e as di fe ren tes tra di ções re li gi o sas.

3.1 A fé que bus ca a in te li gên cia em con tex tos de mu dan ça

“Se não há res sur re i ção dos mor tos, en tão Cris to
tam bém não res sus ci tou, e, se Cris to não res sus ci tou, a
nos sa pre ga ção é va zia, e tam bém é va zia a fé que vo cês
têm” (1Cor 15,12-14). O após to lo Pa u lo, no mais an ti go
tex to so bre a Res sur re i ção, afir ma a sua cen tra li da de e a
sua im por tân cia para a fé cris tã. Sem ela, a vida cris tã
per de sen ti do.

Tan to os re la tos pa u li nos como os evan ge lhos
con tam a ex pe riên cia que as pri me i ras co mu ni da des ti ve -
ram de en con tro com o Res sus ci ta do. Com lin gua gens e
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es ti los di fe ren tes, pro cla mam sua con vic ção so bre a Res -
sur re i ção de Cris to, a qual Qu e i ru ga de fi ne como fir me e
sin ce ra. Para ele, ela não é ar bi trá ria, mas “pre ten de re fe -
rir-se a algo real, pelo que até se está dis pos to a dar a
vida” (2004, p. 53). Essa “con vic ção”, ex pe riên cia, é vi -
vi da num con tex to cul tu ral, re li gi o so, his tó ri co de ter mi -
na do, que não po de mos ig no rar na hora de bus car com -
pre en der essa ex pe riên cia. Ela está tin gi da com as ca rac -
te rís ti cas des sa épo ca con cre ta. E nes ses pa râ me tros
tam bém se ex pli ci ta e co mu ni ca e pode en tão ser aco lhi -
da por outros.

Para Mi ran da (2004, p. 181), toda ex pe riên cia hu -
ma na é ne ces sa ri a men te pró pria de uma épo ca; re su mi -
da numa pa la vra, é his tó ri ca. Se gun do esse au tor:

A ex pe riên cia hu ma na, en quan to hu ma na, é um fe nô -
me no cap ta do e per ce bi do pelo ser hu ma no. Nela en tra
não só a per cep ção, mas tam bém o pen sa men to que a
en ten de como tal. Daí de ve mos afir mar que toda ex pe -
riên cia hu ma na é ex pe riên cia in ter pre ta da. Não ex pe ri -
men to e pos te ri or men te faço uma le i tu ra do que ex pe ri -
men tei. Expe ri men to in tre pre tan do (MIRANDA, p. 181).

Des sa ma ne i ra, po de mos en ten der a ín ti ma re la -
ção en tre ex pe riên cia e in ter pre ta ção, a ex pe riên cia in flui 
na in ter pre ta ção e a pro vo ca, mas tam bém su ce de o
con trá rio as re fe rên ci as in ter pre ta ti vas in flu en ci am a ex -

pe riên cia. Essas re fe rên ci as in ter pre ta ti vas ou qua dro in -
ter pre ta ti vo, como dis se Mi ran da (2004, p. 181), são os
mo de los de pen sa men to, te o ri as, va lo res, sen ti men tos,
ex pec ta ti vas que cons ti tu em a lin gua gem da épo ca. Para
ele (2004, p. 181), exis te uma re la ção di a lé ti ca en tre ex -
pe riên cia e qua dro in ter pre ta ti vo, e co lo ca como exem -
plo a ex pe riên cia dos pri me i ros cris tãos/as com Je sus, os
qua is têm como mar co in ter pre ta ti vo o Pri me i ro Tes ta -
men to, que é in su fi ci en te para a per cep ção e ex pres são
do Sal va dor.

Obvi a men te, o qua dro in ter pre ta ti vo que tem a
co mu ni da de cris tã do sé cu lo XXI é di fe ren te do da pri me i -
ra co mu ni da de. Isso co lo ca, en tão, o de sa fio de com pre -
en der, vi ver e co mu ni car a ex pe riên cia cris tã, a ex pe riên -
cia da Res sur re i ção nas ca te go ri as mo der nas. O tra ba lho

te o ló gi co de Qu e i ru ga é mo vi do por esse de sa fio. Cien te
da cen tra li da de da Res sur re i ção, ele se per gun ta como
hoje se ex pli ci ta e co mu ni ca este mis té rio cris tão. Está
con ven ci do da ne ces si da de de si tu ar a re fle xão te o ló gi ca
no seio de um novo pa ra dig ma, ge ra do pela Mo der ni da -
de e que seja pos sí vel vi ver a fé na res sur re i ção de um
novo ho ri zon te de in ter pre ta ção. Por isso é in dis pen sá vel
ter em con ta a mu dan ça ra di cal que o pa ra dig ma mo der -
no im põe na ma ne i ra de com pre en der as re la ções de
Deus com o mun do.
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Qu e i ru ga mos tra as mu dan ças que traz o pa ra dig -
ma da mo der ni da de:

O ad ven to da ciên cia e a eman ci pa ção da ra zão fi lo só fi -
ca tor na ram-se pa ten tes à cons ciên cia, e con so li da ram,
de ma ne i ra ir re ver sí vel para a vida, o fato da au to no mia 
das re a li da des cri a das. A na tu re za, a so ci e da de, a psi co -
lo gia, a pró pria mo ral... obe de cem a leis pró pri as e es -
pe cí fi cas que fun ci o nam por si mes mas, com ra ci o na li -
da de pró pria, no jogo da le ga li da de in tra mun da na
(QUEIRUGA, 2003, p. 13).

A mo der ni da de in tro duz uma nova vi são de mun -
do, um novo pa ra dig ma de pen sa men to, que de sa fia o
pen sar te o ló gi co e o leva a uma re fle xão crí ti ca e mais
pro fun da do sig ni fi ca do das ver da des re ve la das. Como
se en ten de a ação de Deus no mun do, na his tó ria? Como 
se ex pli ci ta o mis té rio da Res sur re i ção no pa ra dig ma da
mo der ni da de?

Para Qu e i ru ga (2004, p. 17), a fé, para ser viva,
ne ces si ta de uma con tí nua atu a li za ção, pois so men te as -
sim de i xa de ser te o ria abs tra ta para se con ver ter em ex -
pe riên cia efe ti va. Faz-se ne ces sá rio re e la bo rar a com pre -
en são do con ce i to atu al de Res sur re i ção, isto é, de cons -
tru ir te o lo gi ca men te um con ce i to novo que res pon da aos
pa râ me tros da cul tu ra con tem po râ nea.

Para isso, é ne ces sá rio, em pri me i ro lu gar, vi ver
essa ex pe riên cia de en con tro com o Res sus ci ta do. Pre ci -
sa mos nos en con trar com ele, re fa zer a ex pe riên cia dos
pri me i ros cris tãos e cris tãs. Isso é pos sí vel por que, quan -
do afir ma mos que Cris to res sus ci tou, es ta mos fa lan do de
Alguém vivo, pre sen te, real, atu an te em nos sa his tó ria e
vida, por tan to aces sí vel à nos sa ex pe riên cia.

O tes te mu nho dos após to los nos é ne ces sá rio, mas não
sim ples men te de acor do com o “mo de lo pro fa no”, que
re me te ria ao que eles vi ram e acre di ta ram. Aju da dos
por esse tes te mu nho, nós mes mos ex pe ri men ta mos no
Espí ri to a res sur re i ção de Je sus, por que tan to ele como
sua ca u sa se nos são apre sen ta dos como re a li da des vi -
vas e vi to ri o sas (RAHNER apud QUEIRUGA 1999, p.
47-156).

Des sa ma ne i ra, se man tém viva a ex pe riên cia cris -
tã na mu dan ça da his tó ria. O se gun do pas so é o es for ço
por en ten dê-la e ex pres sá-la em ca te go ri as in te li gí ve is e
“re a li zá ve is” para a cul tu ra de cada tem po. É a fé que
bus ca a in te li gên cia.

Para le var adi an te esta ta re fa de cons tru ir te o lo gi -
ca men te um con ce i to novo da ex pe riên cia da Res sur re i -
ção que res pon da aos pa râ me tros da mo der ni da de, Qu e i -
ru ga (1999, p. 159) to mou como princí pio or de na dor as
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três per gun tas fun da men ta is de Kant, que re fle tem o po si -
ti vo da in qui e ta ção mo der na: O que pos so sa ber? O que
devo fa zer? O que me é dado es pe rar?

Esta re fle xão te o ló gi ca le va rá em con ta três as pe -
tos fun da men ta is. Em pri me i ro lu gar, a nova si tu a ção da
cris to lo gia. Uma cris to lo gia con cre ta e re a lis ta, que bus -
ca rá a di vin da de na hu ma ni da de de Je sus de Na za ré.
Aqui, o apor te da Te o lo gia da Liber ta ção é mu i to im por -
tan te. O se gun do as pec to é a nova cons ciên cia de cri a -
ção, que se afas ta da vi são in ter ven ci o nis ta de Deus, que
não tem em con ta as leis na tu ra is. O úl ti mo as pec to fun da 
suas ra í zes no novo con ce i to de re ve la ção, mu i to que ri do 
por Qu e i ru ga (2004, p. 36): “Uma re ve la ção de ca rá ter
ma iêu ti co e não-au to ri tá rio, isto é, que não se ace i ta por
um mero tes te mu nho ex ter no, mas que aju da a ‘dar à luz’ 

o mis té rio que nos ha bi ta a todos”.

3.2 O que po de mos sa ber da Res sur re i ção?

A res pos ta cris tã con fron ta es sas per gun tas kan ti a -
nas, que sur gem como ques ti o na men to da cul tu ra an te -
ri or em seu con jun to, com a ne ga ção ati va dos três mes -
tres da sus pe i ta: Fre ud, Marx e Ni etzsche:

Com res pe i to à res sur re i ção, a cor res pon dên cia mos -
tra-se ver da de i ra men te es cla re ce do ra. Fre ud, com sua

sus pe i ta psi co ló gi ca, re me te ria à pri me i ra per gun ta:
“que pos so sa ber?”. Marx, com sua sus pe i ta so ci o ló gi ca, 
re me te ria à se gun da: “que devo fa zer?”. Ni etzsche, com
a sua sus pe i ta do res sen ti men to, à ter ce i ra: ”que me é
dado es pe rar?” (QUEIRUGA, 2004, p. 37).

A per gun ta “o que po de mos sa ber da Res sur re i -
ção?” re fle te a di fi cul da de do pro ble ma da Res sur re i ção,
por isso é na sua res pos ta que se vis lum bra a mu dan ça de 
pa ra dig ma, uma nova com pre en são. E, sem dú vi da, ela

in flu en cia nas ou tras duas res pos tas.
Para res pon der a esta per gun ta, bus ca mos pri me i -

ro as ra í zes da fé na Res sur re i ção no Pri me i ro Tes ta men -
to. De po is, ten ta mos apre sen tar a ex pe riên cia de Res sur -
re i ção no Se gun do Tes ta men to, à luz da mu dan ça de pa -
ra dig ma na con cep ção da ação de Deus e no con ce i to de
re ve la ção.

3.2.1 A Res sur re i ção no Pri me i ro Tes ta men to

Para res pon der à per gun ta so bre o que po de mos
sa ber da Res sur re i ção, te mos de con si de rar, em pri me i ro
lu gar, qual era o sig ni fi ca do da Res sur re i ção para a co -
mu ni da de pri mi ti va. Para isso, é fun da men tal ter em con -
ta que os es cri to res ne o tes ta men tá ri os se va le ram dos re -
cur sos re li gi o sos, li te rá ri os, cul tu ra is de sua épo ca para
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es cre ver os tex tos sa gra dos. “O con tex to é de ci si vo, se
me for per mi ti do pa ra fra se ar Paul Ri co e ur, pois dele de -
pen de, numa me di da de ci si va, não ape nas o ‘que se
acre di ta’ dis po ní vel, como tam bém o ‘que se pen sa’ e o
‘que se ex pres sa’ como tal” (QUEIRUGA, 2004, p. 68).

O sim bo lis mo “sur gir da mor te” é co mum a nu me -
ro sas re li giões. Exis tem re la tos, pro ve ni en tes da cul tu ra
he lê ni ca, por exem plo, do sé cu lo V a.C. de mor tos que
vol tam à vida e apa re cem as pes so as. A men ta li da de ju -
da i ca tem mar cas da cul tu ra he lê ni ca, que in flu en cia no
pen sa men to re li gi o so, se bem que ele é mu i to me nos fan -
ta si o so e mi to ló gi co, dado a for ça da ca rac te rís ti ca his tó -
ri ca do povo de Isra el. Se gun do Du four (1973, p. 55),
“Por trás da lin gua gem ju dia, exis te uma sim bo lo gia hu -
ma na co mum a to das as ci vi li za ções... Re nun ci ar à lin -

gua gem da Res sur re i ção se ria aban do nar o pa tri mô nio
sim bó li co her da do da hu ma ni da de inteira”.

A co mu ni da de pri mi ti va re ce be esta “mis tu ra da”
tra di ção re li gi o sa, mas é cla ro que os re la tos ne o tes ta -
men tá ri os re fle tem por trás a te o lo gia ju da i ca. Daí, a im -
por tân cia de com pre en der mais o sen ti do da Res sur re i -
ção no Pri me i ro Tes ta men to.

Uma pri me i ra cons ta ta ção é que o Deus do Pri -
me i ro Tes ta men to é um Deus da vida e dos vi vos. Exis -
tem di fe ren tes tex tos que nos re ve lam esta vi são de Deus. 

No li vro do De u te ro nô mio, por exem plo, Ele se apre sen -
ta como “o se nhor da vida e da mor te” (Dt 32,39). Tanto
em Isa ías como em Oséi as, Iah weh é ca paz de “ani qui lar
a mor te” e “li ber tar do she ol” (lu gar onde iam os mor tos)
(Is 25,8 e Os 13,14).

Os sal mos (Sl 73,23; 16,5.9-11) e a pre ga ção dos
pro fe tas (Is 26,19; Os 6,1-3) nos re ve lam um Deus que é
fiel à ali an ça que fez com seu povo, e essa fi de li da de é
sal va do ra.

No se gun do li vro dos Ma ca be us, em que se nar ra
o mar tí rio dos sete ir mãos e sua mãe, ex pres sa-se, em
mais de uma opor tu ni da de, a es pe ran ça de les na Res sur -
re i ção, como con ti nu i da de da ação cri a do ra de Deus: “É
o Cri a dor do mun do que for mou o ho mem em seu nas ci -
men to e deu ori gem a to das as co i sas, quem vos re tri bu i -

rá, na sua mi se ri cór dia, o es pí ri to e a vida, uma vez que
ago ra fa ze is pou co caso de vós mes mos, por amor às
suas leis” (2 Mac 7, 23).

Mas o tex to mais cla ro so bre a Res sur re i ção no Pri -
me i ro Tes ta men to en con tra mos no li vro do pro fe ta Da ni el:
“A mul ti dão dos que dor mem no pó da ter ra acor da rá,
uns para a vida, ou tros para a eter na re je i ção” (12,2).

Exis tia en tre os ju de us a dis pu ta en tre dois gru pos
re li gi o sos: os sa du ce us e os fa ri se us. Os pri me i ros ne ga -
vam a Res sur re i ção dos mor tos e a exis tên cia de an jos e
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es pí ri tos, en quan to os fa ri se us cri am na exis tên cia da an -
jos, na Res sur re i ção dos mor tos e no ju í zo (At 23, 6-8).
Mas, de po is da que da de Je ru sa lém, nos anos 70 d.C, se
ex pan de a con fis são fa ri sa i ca da res sur re i ção dos mor tos, 
que pas sa a ser par te da ora ção diá ria de todo is ra e li ta,
in clu in do mu lhe res, cri an ças e es cra vos. Se gun do Qu e i -
ru ga essa ora ção, “Cons ti tui a se gun da das De zo i to Bên -
çãos: ‘Ben di to és, Se nhor, por que fa zes vi ver aos mor -
tos’. A mes ma deve de ser re ci ta da três ve zes ao dia pela
ma nhã, na pri me i ra hora da tar de e ao pôr do sol”
(QUEIRUGA, 2004, p. 58).

Com es ses tex tos, po de mos nos apro xi mar de um
nú cleo es sen ci al do mis té rio da Res sur re i ção, a gra tu i da -
de di vi na. A Res sur re i ção bí bli ca é dom de Deus, por
amor in con di ci o nal a suas cri a tu ras.

Ou tra ca rac te rís ti ca da ide ia bí bli ca de Res sur re i -
ção está na con cep ção uni tá ria de pes soa que tem o pen -
sa men to ju da i co, mas não po de mos es que cer que a an -
tro po lo gia do mun do gre go é em ge ral du a lis ta. Se gun do
Du four (1973, p. 60), “Para o gre go, o ho mem está com -
pos to de alma e cor po; a alma é imor tal, o cor po ma te ri al
pos to pro vi si o nal men te à sua dis po si ção e que tem a
alma en cer ra da, na mor te a alma se li ber ta do cor po pri -
são”. Com essa vi são de fun do, a Res sur re i ção se en ten -
de como re a ni ma ção do cor po, que, se gun do o cris ti a nis -

mo he le ni za do, se tra ta ria da re a ni ma ção do pró prio
cor po feito cadáver.

Do pon to de vis ta se mí ti co, era im pen sá vel con ce -
ber esta an tro po lo gia. Embo ra o pen sa men to se mí ti co
che gue a uti li zar os con ce i tos de alma e cor po, esses não
se en con tram em opo si ção. A mor te en ten de-se como o
fato de ir se re u nir com seus pais, no she ol. E a Res sur re i -
ção, como o diz um dos ir mãos ma ca be us, con sis te no
aces so do de fun to à vida ple na, se gun do um novo modo
de exis tên cia e ex pres são (2 Mac 7,9).

Para a con cep ção bí bli ca, quem res sus ci ta não
per de sua iden ti da de pes so al, não se di lui na pre sen ça de 
Deus, an tes al can ça a ple ni tu de de sua exis tên cia pes -
so al. Qu e i ru ga ilus tra esta vi são se mí ti ca da se guin te for -
ma: “Não so men te o ca rá ter uni tá rio da an tro po lo gia bí -

bli ca, mas tam bém o ca rá ter es tri ta men te pes so al da re la -
ção com Deus fa zem com que o pen sa men to bí bli co
pen se sem pre na pes soa in te i ra quan do fala de res sur re i -
ção” (2004, p. 124).

Por tudo isso, po de mos afir mar que a pri me i ra co -
mu ni da de cris tã bebe des ta fon te da tra di ção ju da i ca so -
bre Res sur re i ção com suas di fe ren tes in fluên ci as cul tu ra is 
da épo ca. Mais ain da, os en si na men tos e ati tu des de Je -
sus que nos co mu ni cam os evan ge lhos re ve lam sua fé
numa exis tên cia real de po is da mor te, tal é o caso de (Mt
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8,11, Mt 25,31-46, Lc 13,28, Lc 13,28). Qu e i ru ga (2004, 
p. 61) con si de ra que, em bo ra nem sem pre seja pos sí vel
es tar mos se gu ros de que es sas afir ma ções cor res pon dam
li te ral men te ao Je sus his tó ri co, não res ta dú vi da de que
de li mi tam um pano de fun do ge nu í no, que re mon ta a ele
e vem a ser cen tral em sua men sa gem.

3.2.2 A mu dan ça de pa ra dig ma na com pre en são das nar ra ti vas 

pas ca is

A bus ca de uma nova com pre en são da Res sur re i -
ção para os dias de hoje re quer “pro ce der de tal modo
que se pre ser ve o va lor sal ví fi co na vida re li gi o sa da co -
mu ni da de que a pro cla ma” (QUEIRUGA, 2004, p. 78).
Tendo isso como pres su pos to, é pre ci so que, na hora de
ler os tex tos sa gra dos, nos fa ça mos a per gun ta so bre o
sen ti do de uma afir ma ção an tes que por sua ver da de. Isso
mar ca o cu i da do que te mos que ter na hora de es tu dar as
nar ra ti vas pas ca is. É ne ces sá rio bus car o sen ti do de afir -
ma ções e ver o res sus ci ta do, tocá-lo, co mer com ele?

Pois bem quan do, por exem plo, se fala de ver o Res sus -
ci ta do, im põe-se ter em con ta que, an tes da ques tão de
sua ver da de, deve ser fe i ta a per gun ta pelo seu sig ni fi ca -
do: tem sen ti do afir mar que al guém vê uma pes soa que

está de fi ni ti va e ra di cal men te fora das con di ções es pa -
ço-tem po ra is? (QUEIRUGA, 2004, p. 87).

Ao acre di tar que a Res sur re i ção é su pe ra ção da
mor te, con fes sa mos que a pre sen ça de Cris to não so fre
mais de li mi ta ções tem po ra is ou es pa ci a is. Sua pre sen ça
não é fí si ca, mas es pi ri tu al, atra vés de seu Espí ri to. Então
como é pos sí vel vê-lo? Como po de mos fa lar de apa ri ções 
sen sí ve is?

As nar ra ti vas pas ca is co mu ni cam uma ex pe riên cia 
real, o pro ces so de re co nhe ci men to da pre sen ça do Res -
sus ci ta do no meio da co mu ni da de, mas isso não quer
dis ser que Je sus apa re ceu da for ma como é re la ta do no
Novo Tes ta men to, en tram ali os gê ne ros li te rá ri os da
épo ca. Se gun do Qu e i ru ga (2004, p. 92), as nar ra ti vas
pas ca is trans mi tem fa tos re a is, como vi vên ci as de uma
rea li da de ob je ti va que os pro ta go nis tas in ter pre tam como
es tar ven do o res sus ci ta do.

É ne ces sá rio, para con ti nu ar avan çan do com co e -
rên cia te o ló gi ca, aden trar-nos numa nova com pre en são
da ação de Deus e da re ve la ção, à qual se che ga, não em
opo si ção ao pen sa men to mo der no, mas em diá lo go crí ti -
co e res pe i to so. A se guir, de sen vol ve mos es tes no vos pa -
ra dig mas que es tão in ti ma men te re la ci o na dos e as suas
con se quên ci as na com pre en são da Res sur re i ção.
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3.2.2.1 Novo pa ra dig ma da ação de Deus

Não é mais ace i tá vel con ce ber a ação de Deus que 
não res pe i ta as leis na tu ra is ou fí si cas. Já o Con cí lio Va ti -
ca no II, na Cons ti tu i ção Pas to ral Ga u di um et Spes, so bre
a Igre ja no mun do atu al re co nhe ce a le gí ti ma au to no mia
das re a li da des tem po ra is:

No en tan to, mu i tos dos nos sos con tem po râ ne os pa re -
cem te mer que a ín ti ma li ga ção en tre a ati vi da de hu ma -
na e a re li gião cons ti tua um obs tá cu lo para a au to no mia
dos ho mens, das so ci e da des ou das ciên ci as. Se por au -
to no mia das re a li da des ter re nas se en ten de que as co i -
sas cri a das e as pró pri as so ci e da des têm leis e va lo res
pró pri os, que o ho mem irá gra du al men te des co brin do,
uti li zan do e or ga ni zan do, é per fe i ta men te le gí ti mo exi gir 
tal au to no mia. Para além de ser uma exi gên cia dos ho -
mens do nos so tem po, tra ta-se de algo in te i ra men te de
acor do com a von ta de do Cri a dor. Pois, em vir tu de do
pró prio fato da cri a ção, to das as co i sas pos su em con sis -
tên cia, ver da de, bon da de e leis pró pri as, que o ho mem
deve res pe i tar, re co nhe cen do os mé to dos pe cu li a res de
cada ciên cia e arte (GS nº 36).

Se guin do esta ori en ta ção con ci li ar, Qu e i ru ga é
mu i to cla ro ao afir mar que é pre ci so re cha çar com ener -
gia toda a vi são in ter ven ci o nis ta de um Deus que tra ba -
lha na base de in ge rên cia pon tu al ações ca te go ri a is, in -
ter vin do na ca su a li da de in tra mun da na (2004, p. 93). Por 

isso, en ten der o ver da de i ro sen ti do da ação de Deus é
fun da men tal para a com pre en são da Res sur re i ção, por -
que ela é, an tes de tudo, e so bre tu do, uma ação de Deus
que li ber ta Je sus da mor te.

João, em seu evan ge lho, nos diz: “O meu Pai até
ago ra está tra ba lhan do, e eu tam bém es tou tra ba lhan do” 
(Jo 5,16). Acre di ta mos, en tão, que Deus age em nos so
mun do por amor, Ele está pre sen te em nos so mun do, seu 
tra ba lho “per ma nen te” é nos sa obra de sal va ção. A ques -
tão está em como en ten de mos essa ação. Du ran te mu i tos 
anos, o cris ti a nis mo pro cla mou um Deus oni po ten te, ca -
paz de tudo, des de mu dar o cli ma até ter in ter ven ções
pon tu a is em fa vor de uma ou ou tra pes soa. Essa vi são de 
Deus faz dele um ser ar bi trá rio e pro vo ca ver da de i ras re a -
ções por que in ter vém em de ter mi na dos mo men tos, e em

outros não, por que cura só a al gu mas pes so as? Para
Qu e i ru ga (1998, p.18), não se ria hu ma na men te dig no
nem in te lec tu al men te pos sí vel crer em um Deus que, po -
den do, não im pe de que mi lhões de cri an ças mor ram de
fome ou que a hu ma ni da de con ti nue fla ge la da pela guer -
ra e pelo cân cer.

Deus que cria por amor e quer só o bem para to das
suas cri a tu ras não as aban do na, está com elas, atu an te na
sua his tó ria, so fren do com elas e tra ba lhan do para ven -
cer o mal e es ta be le cer o Re i no. Não é um Deus pas si vo
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que age quan do quer, ou quan do lhe agra da a sú pli ca de
al guns, fa zen do as sim mi la gres oca si o na is. Nes sa vi são,
pa re ce ria que o ser hu ma no tem de “acor dar” Deus, co -
mo vê-lo com suas sú pli cas para que ele atue.

A vi são de Deus que Qu e i ru ga pro põe é a de um
Deus cri a dor, que nos está cri an do e sus ten tan do por
amor,

A ide ia da cri a ção sig ni fi ca a fé em um Deus ma xi ma -
men te ati vo. Deus do uni ver so e da his tó ria, que por sua 
par te, está fa zen do tudo quan to é pos sí vel: “po e ta do
mun do”, ten ci o na levá-lo à má xi ma re a li za ção per mi ti -
da pe los li mi tes e in com pa ti bi li da de ine ren tes à sua fi ni -
tu de; “gran de com pa nhe i ro”, apo ia e pro mo ve a li ber da -
de, para que en fren te sua ta re fa na luta con tra o mal e na
re a li za ção po si ti va do bem” (QUEIRUGA, 2004, p. 98).

Isso tam bém muda a vi são de ser hu ma no, que,
como su je i to da his tó ria, é con vi da do a co la bo rar com o
tra ba lho de Deus, co lo car suas for ças ao ser vi ço do Re i no 
que já está acon te cen do. Deus o sus ten ta com seu Espí ri -
to de Amor.

Qu a is são, en tão, as con se quên ci as des ta mu dan -
ça de pa ra dig ma da ação di vi na para a com pre en são da
Res sur re i ção?

Deus pre sen te na vida de Je sus vive, so fre e o
acom pa nha na sua pa i xão e mor te. Mas não o aban do na

ali, por amor res sus ci ta-o, li ber ta-o da mor te e dá-lhe
nova vida. Na mor te de Je sus, Deus está pre sen te, dan do 
iní cio a uma nova cri a ção em seu Fi lho res sus ci ta do.
Qu e i ru ga con si de ra que a Res sur re i ção é um ato trans -
cen den te de Deus, que sus ten ta de ma ne i ra cri a do ra a
pes soa de Je sus, im pe din do que seja ani qui la da pela
mor te: “A res sur re i ção ape sar da ‘hor rí vel evi dên cia do
ca dá ver’ e a ine gá vel des tru i ção par ci al que isso sig ni fi ca, 
afir ma o con trá rio, que essa que bra vi sí vel não sig ni fi ca
de sa pa ri ção da pes soa como tal, mas sua de fi ni ti va e su -
pre ma afir ma ção” (Qu e i ru ga, 2004, p. 100).

Com pre en den do que o Deus de Je sus é um Deus
de vida e ati vo, a Res sur re i ção se en ten de como esse ato
cri a dor e sal va dor de Deus, que não de i xa na mor te o jus -
to que vi veu se guin do sua ca u sa.

3.2.2.2 Novo pa ra dig ma da re ve la ção

Esta mu dan ça de pa ra dig ma da ação de Deus está 
in ti ma men te re la ci o na da com a mu dan ça na com pre en -
são da re ve la ção. Na vi são de um Deus in ter ven ci o nis ta,
a re ve la ção con sis ti ria en tão numa ação de Deus ex tra or -
di ná ria em al gu mas pes so as a quem Ele qua se que di ta ria 
as ver da des não al can çá ve is pela ra zão hu ma na. Essa
con cep ção de re ve la ção como “di ta do” pa re ce “cair” do
alto, alhe ia à re a li da de do ser hu ma no, rom pen do sua
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ima nên cia e ame a çan do o prin cí pio, tão que ri do pela
mo der ni da de, de sua au to no mia.

Por isso, os no vos es tu dos bí bli cos exi gem por fim
a esta con cep ção de re ve la ção e des bru çar-se na ela bo ra -
ção de um novo pa ra dig ma de re ve la ção. Para Qu e i ru ga, 
uma bí blia “di ta da” por Deus não co pi a ria tex tos de ou -
tras re li giões, como apa re ce nas nar ra ti vas da cri a ção,
em mu i tos sal mos... Nem le va ria as mar cas do tra ba lho
hu ma no... (2004, p. 103).

Par ti mos da fé de que Deus se re ve la, me lhor ain -
da, está con ti nu a men te re ve lan do-se, co mu ni can do-se.
Deus Uno e Tri no é a ori gem e fon te da re ve la ção, Ele
tem sem pre a ini ci a ti va de se dar a co nhe cer, não des de
fora da cri a ção ou da his tó ria, se não des de den tro de las,
onde Ele está ati va men te pre sen te. Qu e i ru ga (2004, p.

104) o ex pres sa mag ni fi ca men te:

A re ve la ção é real, não por que Deus te nha de “en trar no 
mun do”, ir rom pen do em seus me ca nis mos, fí si cos ou
psi co ló gi cos, para fa zer sen tir uma voz mi la gro sa; é real
por que ele já está “fa lan do” des de sem pre no ges to ati -
vo e in fi ni ta men te ex pres si vo de sua pre sen ça cri a do ra e 
sal va do ra. O pró prio fato da cri a ção já é sua re ve la ção
fun da men tal; e a pró pria cri a ção em seu modo de ser,
em seus di na mis mos e em suas me tas e as pi ra ções, vai
des ve lan do no tem po e na his tó ria tan to o pro je to de

Deus so bre ela como o que, em cada mo men to, está
pro cu ran do re a li zar.

Des sa ma ne i ra, a re ve la ção de Deus é para to -
dos/as, não só para al guns es co lhi dos. Só é ne ces sá rio
pe los olhos da fé per ce ber sua Pre sen ça na cri a ção, e, so -
bre tu do, no ser hu ma no, aco lhen do as sim sua Pa la vra
nos fa tos co ti di a nos. Deus está sem pre se co mu ni can do
de di ver sas ma ne i ras. É ne ces sá rio “en trar em sin to nia”
com Ele, e isso se faz vol tan do o olhar para den tro das si -
tu a ções hu ma nas, bus can do ali es cu tar a voz de Deus. E,
quan do isso acon te ce, a pes soa já não é mais a mes ma.
Ao des co brir o que Deus está fa lan do, esse ser hu ma no
se trans for ma. Qu e i ru ga cita o exem plo de Mo i ses quan -
do está no Egi to. Ele con si de ra que a re ve la ção se pro du -
ziu quan do Mo i ses “se aper ce beu” de que na re bel dia
que sen tia con tra a opres são in jus ta do fa raó es ta va se
ma ni fes tan do a “voz” de Deus, pre sen te nes sa re a li da de
(2004, p. 106).

O au tor par te da con cep ção de que toda a re a li da -
de é cam po de re ve la ção, de ma ni fes ta ção de Deus. Ela é 
o lu gar da “pres são” re ve la do ra de Deus so bre o es pí ri to
do ser hu ma no.

De modo que, mes mo den tro da ra di cal e cons ti tu ti va
obs cu ri da de, há uma “evi dên cia” da re ve la ção em todo
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o real. À me di da que algo é, está sen do ma ni fes ta ção de
Deus: as sim como nos tra ços fí si cos de um ros to le mos
di re ta men te a pre sen ça do es pí ri to que o ani ma, tam -
bém nos sos “sen ti dos” es tão len do nas re a li da des cri a das 
a pre sen ça fun dan te do Cri a dor, de Deus (QUEIRUGA,
1995, p. 411).

Bus can do ex pli ci tar o novo pa ra dig ma da re ve la -
ção, Qu e i ru ga, em sin to nia com ou tros teó lo gos, qua li fi -
ca a nova es tru tu ra re ve la tó ria de “ma iêu ti ca his tó ri ca”.
Com a pa la vra ma iéu ti ca, par te i ra, quer des cre ver como
a pa la vra re ve la do ra é ne ces sá ria para des per tar, abrir os
olhos, aju dar a des co brir, a “dar à luz” na re a li da de à pre -
sen ça ati va de Deus. E o ad je ti vo his tó ri ca, para si na li zar
que a pre sen ça de Deus im pul si o na a his tó ria e abre sem -
pre um ca mi nho de es pe ran ça. O au tor a de fi ne da se -
guin te ma ne i ra: “A ma iêu ti ca his tó ri ca re pre sen ta o anún -
cio de que o ho mem se en con tra sen do em con cre to pela
livre ini ci a ti va di vi na, num pro ces so sem pre aber to à no vi -
da de de uma his tó ria que se abre sem li mi tes” (QUEIRUGA,
1995, p. 411).

Con ce ber a re ve la ção como ma iêu ti ca his tó ri ca
leva-a a ser ve ri fi cá vel pelo ou vin te, isto é, a pes soa não
aco lhe a re ve la ção como algo ex ter no, se não quan do ela
se re co nhe ce na qui lo que lhe é apre sen ta do, e en tão está
em con di ções de ela pró pria “dar à luz”. Um exem plo

está na res pos ta dos sa ma ri ta nos à sua con ter râ nea:
“Não é por ca u sa dos teus di ze res que nós cre mos; nós
mes mos o ou vi mos e sa be mos que ele é ver da de i ra men -
te o Sal va dor do mun do” (Jo 4, 42).

Des se modo, a le i tu ra da Bí blia já não tem mais de se re -
sig nar a ser ace i ta ção pas si va, li te ra lis ta e ex trín se ca da -
qui lo que nela está es cri to, mas se con ver te em cha ma -
do a se re co nhe cer na ver da de pro fun da que nela se
re ve la e por tan to, tam bém a se de i xar trans for mar por
seu cha ma do (QUEIRUGA, 2004, p. 108).

Que con se quên ci as traz este novo pa ra dig ma de
re ve la ção à com pre en são de Res sur re i ção?

Ten do em con ta o apre sen ta do até ago ra, o anún -
cio da Res sur re i ção não pode ser um di ta do mi la gro so,
alhe io à re a li da de hu ma na, e que não seja pos sí vel a sua
ve ri fi ca ção, ou seja, po si ti va men te, a Res sur re i ção tem
que se dar à luz na re a li da de e his tó ria hu ma na. Por isso,
é pre ci so des co brir a re ve la ção da Res sur re i ção na hu ma -
ni da de de Je sus de Na za ré e no seu con tex to cul tu ral e
re li gi o so.

Sem dú vi da, os pri me i ros dis cí pu los e dis cí pu las
de Je sus con se gui ram, por gra ça de Deus, des co brir e
aper ce ber em sua vida, em sua his tó ria a pre sen ça real e
viva de Je sus de po is de sua mor te. Isso não quer di zer
que pre ci sa mos acre di tar no fato de que eles/as en con tra -
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ram o se pul cro va zio ou que vi ram com seus pró pri os
olhos o Res sus ci ta do, ou que co me ram com ele. Esse foi
o modo, a for ma para ex pres sar sua ex pe riên cia.

Por isso, se guin do as in di ca ções da Cons ti tu i ção
Dog má ti ca so bre a Re ve la ção Di vi na, para com pre en der
a Sa gra da Escri tu ra, deve-se in ves ti gar com aten ção o
que pre ten de ram ex pres sar os ha gió gra fos e o que Deus
quis ma ni fes tar com as pa la vras de les.

Para des co brir a in ten ção dos ha gió gra fos, de vem ser ti -
dos tam bém em con ta, en tre ou tras co i sas, os “gê ne ros
li te rá ri os”. Com efe i to, a ver da de é pro pos ta e ex pres sa
de mo dos di ver sos, se gun do se tra ta de gê ne ros his tó ri -
cos, pro fé ti cos, poé ti cos ou ou tros. Impor ta, além dis so,
que o in tér pre te bus que o sen ti do que o ha gió gra fo, em
de ter mi na das cir cuns tân ci as, se gun do as con di ções do
seu tem po e da sua cul tu ra, pre ten deu ex pri mir e de fato 
ex pri miu, ser vin do os gê ne ros li te rá ri os en tão usa dos.
Com efe i to, para en ten der re ta men te o que au tor sa gra -
do quis afir mar, deve aten der-se con ve ni en te men te,
quer aos mo dos na ti vos de sen tir, di zer ou nar rar em uso 
nos tem pos do ha gió gra fo, quer àque les que cos tu ma -
vam em pre gar-se fre quen te men te nas re la ções en tre os
ho mens de en tão (DV 12b).

A le i tu ra crí ti ca da Bí blia, usan do aqui o ter mo de
R. Bult mann le vou, a uma “des mi to lo gi za ção” do tex to
sa gra do, para po der ace der a sua es sên cia. Qu e i ru ga

(2004, p. 109) con si de ra que este tipo de le i tu ra da Bí blia 
já de mons trou que a re a li da de da pre sen ça di vi na na his -
tó ria da sal va ção, na his tó ria da hu ma ni da de, bem como
a sua re ve la ção para nós, não de pen de das le tras das nar -
ra ti vas em que nos é ma ni fes ta da. Mas é fun da men tal
que este tipo de le i tu ra tam bém leve a re cu pe rar a ex pe -
riên cia de fé que os tex tos, em seu es ti lo pró prio, ten tam
trans mi tir, para as sim con ser var o ver da de i ro sig ni fi ca do
e o mes mo se tor ne aces sí vel na si tu a ção atual.

3.2.3 Expe riên cia de Res sur re i ção

Nes te item, bus ca mos es cla re cer o con ce i to de ex -
pe riên cia de Res sur re i ção e qua is são as ca rac te rís ti cas
ou as no tas da no vi da de da Res sur re i ção para Qu e i ru ga.

3.2.3.1 Di fi cul da des no con ce i to de ex pe riên cia de

Res sur re i ção

Para po der che gar a uma nova com pre en são da ex -
pe riên cia da Res sur re i ção, “sig ni fi ca ti va, vi ven ciá vel e fe -
cun da” para nos sa cul tu ra atu al, ten do como base as nar ra -
ti vas pas ca is dos pri me i ros dis cí pu los, pre ci sa mos an tes es -
cla re cer o con ce i to de ex pe riên cia da Res sur re i ção.

So bre o con ce i to de ex pe riên cia em si, o au tor
(2004, p. 133) não se de tém, só diz con si de rá-la como o
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“en con tro cons ci en te com o real que se im põe por si mes -
mo”. O ver da de i ro pro ble ma, para ele, está em de ter mi -
nar de ma ne i ra pre ci sa em que con sis te a no vi da de da
ex pe riên cia da Res sur re i ção. Fa la mos de no vi da de, por -
que ob vi a men te a Res sur re i ção de Je sus é uma si tu a ção
nova no pro ces so da cons ciên cia re li gi o sa.

A ca rac te rís ti ca “da Res sur re i ção” mar ca seu ca rá -
ter trans cen den te, por que a no vi da de não pode ser bus -
ca da di re ta men te em acon te ci men tos em pí ri cos. Para
ace der hoje à ex pe riên cia da Res sur re i ção te mos que su -
pe rar al gu mas di fi cul da des.

a) A pri me i ra é a di fi cul da de em su pe rar a lin gua -
gem uti li za da pe las pri me i ras co mu ni da des cris tãs, que
ex pres sem esta ex pe riên cia com con ce i tos e ex pres sões
de uma cul tu ra em que fa lar de mi la gres, apa ri ções, in ter -

ven ções so bre na tu ra is pon tu a is era co mum e to tal men te
ace i tá vel. Embo ra hoje já não te nha sen ti do fa lar que o
Res sus ci ta do “su biu aos céus”, “se de i xou to car” ou “co -
meu com seus dis cí pu los”, na co mu ni ca ção des ta ex pe -
riên cia con ti nu a mos fa zen do uso da lin gua gem dos pri -
me i ros anos do cris ti a nis mo.

b) Ou tra di fi cul da de que en con tra mos na atu a li -
da de é a in fluên cia do po si ti vis mo e ci en ti fi cis mo que não 
con si de ram ex pe riên cia aque la que não é fí si ca. Então,
se te mos em con ta o ca rá ter trans cen den te da Res sur re i -

ção, que faz a ex pe riên cia ser não-em pí ri ca, cabe a per -
gun ta: Exis te Res sur re i ção?

Se gun do Qu e i ru ga (2004, p. 134):

A nova cos mo vi são, na qual já não cabe mais um in te -
ven ci o nis mo di vi no, está cul tu ral men te as si mi la da por
to dos (mes mo se nem sem pre apa re cem de ime di a to
suas con se quên ci as), a per sis tên cia em man ter es ses es -
que mas está tor nan do im pos sí vel a fé na res sur re i ção.
He gel já ad ver tia com ener gia, bem nos pri mór di os da
mu dan ça cul tu ral: uma fé que pre ten da se opor à nova
vi são do mun do está can tan do a sua der ro ta.

c) Fi nal men te, o au tor si na li za como ou tro in con -
ve ni en te con si de rar ex pe riên cia aque la que é fe i ta so bre
al gum dado ou fe nô me no con cre to, iso la do. Para su pe -
rá-lo, Qu e i ru ga (2004, p. 135) re cor re ao con ce i to de
Aris tó te les de ex pe riên cia no sin gu lar, “como re sul ta do
in te gra dor de di fe ren tes ex pe riên ci as, como re sul ta do de
toda a vida”. A ex pe riên cia da Res sur re i ção é uma ex pe -
riên cia glo bal des se tipo.

No caso dos pri me i ros dis cí pu los, tra ta-se da ex pe riên -
cia fe i ta no seio de toda uma si tu a ção con cre ta na qual
se en con tram. Si tu a ção essa que é fru to com ple xo de
sua tra di ção re li gi o sa, de sua in ten sa con vi vên cia com
Je sus, do tre men do im pac to de sua mor te e das ex pe -
riên ci as pe cu li a res que vi e ram de po is dela. Tudo isso os
le vou a uma nova con fi gu ra ção de sua re a li da de vi tal,
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que ago ra era com pre en sí vel para eles so men te se con -
tem plas sem tam bém nela o dado novo da res sur re i ção
de Je sus (QUEIRUGA, 2004, p. 135).

Para en ten der a no vi da de des ta ex pe riên cia, de -
ve mos le var em con ta a pre sen ça ati va de Deus nes te
pro ces so, o qual não se ma ni fes ta pon tu al men te, mas
está pre sen te, sus ci tan do e alen tan do este ca mi nho de
Res sur re i ção. Con for me Qu e i ru ga (2004, p. 135), Deus

se ma ni fes ta não atra vés de in ter ven ci o nis mos fí si cos,
mas da ca pa ci da de sig ni fi ca ti va que ad qui rem cer tas si -
tu a ções ou vi vên ci as mun da nas ou his tó ri cas: no es plen -
dor do céu, o sal mis ta des co bre a gló ria do Cri a dor, no
sen ti men to de re be lião con tra a opres são fa raô ni ca, Mo i -
sés des co bre que Deus se com pa de ce...

Aqui está em jogo a con cep ção de re ve la ção como 
ma i uê ti ca his tó ri ca, que já ex pli ca mos an te ri or men te.
Mas é im por tan te tê-la pre sen te, para com pre en der que é 
Deus, per ma nen te men te cri a dor, quem está ma ni fes tan -
do-se no mes mo modo de ser da re a li da de, que é fru to de 
sua ação cri a do ra. Por isso, se guin do as pa la vras do au -
tor (2004, p. 136), po de mos afir mar que toda ex pe riên -
cia re li gi o sa é sem pre vi vi da como sus ci ta da por Deus e,
por isso, toda re li gião é vi vi da como re ve la da.

O que per mi tiu aos dis cí pu los e dis ci pu las per ce -
ber a no vi da de da Res sur re i ção foi suas for tes ra í zes na

tra di ção re li gi o sa ju da i ca e os anos de con vi vên cia com
Je sus até o im pac to de sua mor te. Mas eles são cons ci en -
tes de que, se per ce bem Je sus vivo, é por que ele mes mo
está se dan do a co nhe cer. Por isso, nas di fe ren tes nar ra ti -
vas pas ca is, é o Res sus ci ta do que apa re ce. Deus toma a
ini ci a ti va de se dar a co nhe cer e é tam bém ação di vi na
que pos sam re co nhe cê-lo; os evan ge lis tas ilus tram esta
ação, esta nova ca pa ci da de sig ni fi ca ti va que os dis cí pu -
los dão aos acon te ci men tos, com di fe ren tes ex pres sões:
“seus olhos se abri ram” (Lc 24, 31), “Je sus veio e pôs em
meio de les” (Jo 20, 19), “abriu-lhes a in te li gên cia para
que en ten de sem as Escri tu ras” (Lc 24,46).

Ten do em con ta os ele men tos an te ri o res, Qu e i ru -
ga des cre ve a ex pe riên cia de Res sur re i ção dos/as dis cí pu -
los/as da se guin te for ma:

Na re ve la ção pas cal, tudo con flui: o con tex to es ta va
pre pa ra do, a si tu a ção era nova, im preg na da e car re ga -
da de sig ni fi ca dos; os acon te ci men tos fo ram dra má ti -
cos... e a fa ís ca sal tou. Os dis cí pu los com pre en de ram
que Cris to ha via res sus ci ta do e tam bém com pre en de -
ram que, se o es ta vam com pre en den do, era por que só
po dia ser ele, e Deus por seu in ter mé dio, que ati va men -
te es ta va se ma ni fes tan do a eles e ten tan do dar-se a co -
nhe cer, por meio dos di fe ren tes com po nen tes, ob je ti vos 
e sub je ti vos, que cons ti tu íam aque la pe cu li a rís si ma si -
tu a ção (QUEIRUGA, 2004, p. 153).
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Tra tou-se, sem dú vi da, de um pro ces so co mu ni tá -
rio de Res sur re i ção, no qual os/as dis cí pu los/as de Je sus
des co brem que a no vi da de da Res sur re i ção de seu Mes -
tre se re a li za em con ti nu i da de com a pró pria tra di ção ve -
te ro tes ta men tá ria, ci tan do as pa la vras do au tor (2004, p.
140), “a con ti nu i da de se con cre ti za va e en ri que cia com
uma nova di fe ren ça. Tão contí nua que mu i to ra pi da -
men te pu de ram se re co nhe cer nela, tão di fe ren te que
mu dou a his tó ria”.

Di fe ren tes tex tos de Res sur re i ção mos tram essa
con ti nu i da de com a fé ve te ro tes ta men tá ria. Por exem plo: 
At 2, 13-16. O tex to ma ni fes ta o in ten so pro ces so re ve la -
dor que vi ve ram os dis cí pu los/as, os qua is, be ben do de
sua fé bí bli ca che gam a com pre en der e con fes sar que Je -
sus de Na za ré, as sas si na do in jus ta men te por sua fi de li da -

de ao pro je to de Deus, não fi cou na mor te se não que nele 
se cum priu a pro mes sa de Deus para os jus tos, foi res sus -
ci ta do e con ti nua vivo.

Entre tan to, os tex tos re ve lam tam bém uma di fe -
ren ça. O fato de Je sus es tar vivo, res sus ci ta do não quer
di zer que se afas te da re a li da de, an tes está pre sen te nela,
mas de uma for ma di fe ren te. Por isso, “A res sur re i ção
não sig ni fi ca que Je sus per ca o con ta to com a his tó ria o
se afas te da co mu ni da de. Ao con trá rio, toda a ên fa se está 
em que se tor na pre sen te de uma for ma nova, re a vi van -

do a fé, cha man do para a mis são e sus ten tan do a es pe -
ran ça no fu tu ro” (QUEIRUGA, 2004, p. 141).

2.3.3.2 As ca rac te rís ti cas da no vi da de da Res sur re i ção

O au tor mos tra a di fe ren ça da Res sur re i ção de Je -
sus por meio de duas no tas: a in ten si fi ca ção e a suma
in di vi du a li za ção.

A in ten si fi ca ção faz re fe rên cia à pre sen ça do Res -
sus ci ta do como Alguém vivo, atu an te e pre sen te na his tó -
ria. A Res sur re i ção de Je sus não se apre sen ta como um
per so na gem do pas sa do, nem uma sim ples pro mes sa do
fu tu ro. Para Qu e i ru ga (2004, p. 141), as nar ra ti vas apre -
sen tam o Res sus ci ta do já na ple na gló ria e se nho rio,
como aque le que dá o Espí ri to e como quem já re ce beu a 
“toda au to ri da de no céu e na ter ra” (Mt 28,18).

Des sa ma ne i ra, a nota da in ten si fi ca ção quer mos -
trar o ca rá ter es ca to ló gi co do Res sus ci ta do. A pri me i ra
co mu ni da de foi per ce ben do que nele se le vam a tér mi no
as pro mes sas de Deus, pela Res sur re i ção de Je sus ir rom -
pe na his tó ria o de fi ni ti vo, o re i no es pe ra do para o fim
dos tem pos. O Res sus ci ta do ma ni fes ta a res pos ta de fi ni ti -
va de Deus, não é a mor te, mas a vida é a úl ti ma pa la vra
que Deus pro nun cia so bre a re a li da de humana.

Se gun do Du four (1973, p. 63), ao anun ci a rem
que Deus res sus ci tou Je sus dos mor tos, os cris tãos/ãs
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apli cam a um mo men to pre ci so do tem po uma ca te go ria
vá li da para os úl ti mos dias; os cris tãos/ãs pas sam do es -
ca to ló gi co ao his tó ri co: um fato anun ci a do para o fi nal
dos tem pos teve lu gar no cur so do tem po.

O ca rá ter es ca to ló gi co da Res sur re i ção é fun da -
men tal para com pre en der a pre sen ça real, viva e atu an te
de Cris to Res sus ci ta do na his tó ria e des co brir nele que o
amor de Deus é mais for te que a mor te, por Ele, com Ele,
tudo é pos sí vel para hu ma ni da de. No di zer de Qu e i ru ga
(2004, p. 142):

Essa de fi ni ti vi da de es ca to ló gi ca cons ti tui, sem dú vi da, o
nú cleo vivo que apa re ce mar can do a di fe ren ça no
modo de per ce ber e con fes sar a res sur re i ção. Por que foi 
ela que per mi tiu o “sal to gi gan tes co” de já tor nar his to ri -
ca men te pre sen te e re a li za da em Je sus a es pe ran ça que
a es ca to lo gia cor ren te de cor te apo ca líp ti co adi a va até o
fi nal dos tem pos.

Para Le o nar do Boff (p. 61), a Res sur re i ção se de fi -
ne como es ca to lo gi za ção da re a li da de hu ma na. E logo
afir ma de uma for ma poé ti ca: “Com a res sur re i ção en -
trou para a his tó ria da cons ciên cia hu ma na aqui lo que o
mun do an ti go não co nhe cia, o sor ri so da es pe ran ça”.

A se gun da nota que o au tor si na li za é a suma in di -
vi du a li za ção. Como já foi men ci o na do, a con cep ção bí -

bli ca de Res sur re i ção tem um ca rá ter pes so al. Em Je sus,
po rém, esta in di vi du a li za ção al can ça sua ple ni tu de. A
pri me i ra co mu ni da de tem a cer te za de que quem res sus -
ci tou é Je sus de Na za ré.

Mas, em se tra tan do de Je sus, já cabe tão so men te, em
todo caso fa lar de sua pre sen ça nos fiéis e na co mu ni da -
de; não mais ele trans for ma do em ou tros, mas, pelo
con trá rio, os ou tros trans for ma dos nele, como seu “cor -
po”. Me tá fo ra esta cujo ca rá ter or ga ni cis ta não deve
ocul tar que a in cor po ra ção é fru to de um cha ma do pes -
so al e da cor res pon den te res pos ta li vre (QUEIRUGA,
2004, p. 142).

Isso é fun da men tal para com pre en der o que é
para o au tor ter fé na Res sur re i ção de Je sus de Na za ré.
Como foi men ci o nan do, não é a me mó ria de um per so -
na gem do pas sa do, nem pro cla mar “va zi a men te” sua
exal ta ção, isso não tem in ci dên cia na vida, na his tó ria
das pes so as. Para Qu e i ru ga, ter fé no Res sus ci ta do
(2004, p.143) é in clu ir-se em seu se gui men to, por que se
sen te por ele con vo ca do a se guir seus pas sos. Ter fé no
Res sus ci ta do é “en trar no di na mis mo vivo do Re i no por
ele ina u gu ra do, se guin do seus pas sos em uma vida que,
ape sar de to das as cru zes, já goza de idên ti ca es pe ran ça
de res sur re i ção”.
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3.3 O que pos so fa zer?

A res pos ta a esta per gun ta bus ca ilu mi nar, des de
es tes no vos pa ra dig mas, a ação que de sen ca de ia a ex pe -
riên cia de Res sur re i ção na his tó ria hu ma na.

De acor do com o teó lo go es pa nhol (2004, p. 199), 
para sig ni fi car algo para o ho mem e a mu lher pos te ri o res
à Re vo lu ção Fran ce sa, cons tru to res cons ci en tes da so ci e -
da de, a Res sur re i ção terá de va li dar-se tam bém em seus
efe i tos so bre a ação hu ma na.

Em pri me i ro lu gar, pro cu ra mos ex pli ci tar como a
ex pe riên cia de Res sur re i ção leva a um com pro mis so com 
a cons tru ção do Re i no, ou seja, ela di re ci o na o fa zer, a
prá xis do cris tão/ã. A ex pe riên cia do amor de Deus que
ven ce a mor te leva os/às dis cí pu los/as do Res sus ci ta do a
lu tar pela cons tru ção de um mun do mais jus to, mais so li -
dá rio, mais hu ma no e por isso mais di vi no.

3.3.1 Res sus ci ta dos em Cris to

Este pro ces so de com pre en são da Res sur re i ção,
que fa zem os pri me i ros/as dis cí pu los/as, não é teó ri co. É
um novo modo de ser e de vi ver como res sus ci ta dos/as.

São Pa u lo, em vá ri as opor tu ni da des, afir ma nos sa 
mor te e Res sur re i ção em Cris to. Por exem plo:

Mas Deus, que é rico em mi se ri cór dia, pelo gran de amor 
com que nos amou, deu-nos a vida jun ta men te com
Cris to, quan do es tá va mos mor tos por ca u sa de nos sas
fal tas. Vo cês fo ram sal vos pela gra ça! Na pes soa de Je -
sus Cris to, Deus nos res sus ci tou e nos fez sen tar no céu.
Assim, com sua bon da de para co nos co em Je sus Cris to,
ele quis mos trar para os tem pos fu tu ros a in com pa rá vel
ri que za da sua gra ça. (Ef 2, 4-7).

Aden tra mo-nos em Qu e i ru ga para sa ber como é
pos sí vel para nós fa zer mos esta ex pe riên cia, e o que ela
im pli ca.

Como acon te ceu com Je sus, a res sur re i ção, na qua li da -
de de vida res ga ta da e ple na men te vi vi da, re fle te sua luz 
so bre a exis tên cia em seu trans cur so ter re no, con ver ten -
do essa úl ti ma, des de já, em vida eter na: vida re ve la da
como sen do no pre sen te mais for te que a mor te, sus ten -
ta da e acom pa nha da pelo amor cri a dor de Deus, e por
isso des de já, ape sar de tudo, “bem-aven tu ra da” (2004, 
p. 193).

Para Qu e i ru ga, como para ou tros au to res seus
con tem po râ ne os, como Ra nher e Schil le be eckx, exis te
uma ín ti ma so li da ri e da de en tre a Res sur re i ção de Je sus e
a nos sa, não po de mos se pa rá-las. E isso o ex pli ci tam cla -
ra men te as no tas da Res sur re i ção de Je sus. “A di fe ren ça
de Cris to deve ser bus ca da não em sua se pa ra ção da hu -
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ma ni da de, mas sim na in ten si fi ca ção abis sal de sua ‘con -
ti nu i da de’, gra ças ao pe cu li ar e úni co en ra i za men to de
seu ser em deus (a sua di vi ni da de)” (QUEIRUGA, 2004, p. 
208).

Na pri me i ra nota, a in ten si fi ca ção de sua pre sen ça 
es ca to ló gi ca, re ve la que, sen do ple na men te em Deus, o
Res sus ci ta do está pre sen te na his tó ria hu ma na, e, na se -
gun da nota em sua ple na in di vi du a li za ção, o Res sus ci ta -
do mos tra ao ser hu ma no o fim já al can ça do da hu ma ni -
da de. Qu e i ru ga, se gun do a ex pres são do Con cí lio: “Cris -
to ma ni fes ta aos se res hu ma nos o que é ser hu ma no”
(GS nº 22), ex pli ca como a Res sur re i ção é a re ve la ção da 
vo ca ção úl ti ma da hu ma ni da de.

Então a res sur re i ção de Cris to pas sa a ser com pre en di da 
como a re a li za ção ple na, exem plar e pro to tí pi ca da nos -
sa, por que en tão o que acon te ceu nele re ve la em ple ni -
tu de o que acon te ce co nos co, e o que des co bri mos em
nós aju da-nos a com pre en der e “ve ri fi car” o que de
modo in su pe rá vel e de fi ni ti vo foi-nos ma ni fes ta do nele
(QUEIRUGA, 2004, p. 208).

Ante ri or men te (cf. 2.2.1), re fle ti mos como a tra di -
ção do Pri me i ro Tes ta men to foi a fon te re ve la do ra para
que a pri me i ra co mu ni da de per cor res se o ca mi nho de
com pre en são e logo de for mu la ção da Res sur re i ção de
Je sus. Nes se ca mi nho, en con tra mo-nos, os cris tãos/ãs de

hoje, for ma mos par te da mes ma his tó ria da sal va ção.
Tam bém nós so mos al can ça dos por Cris to Res sus ci ta do,
que nos si tua na cor ri da atrás dele, em prol de sua ca u sa
até che gar à meta (cfr. Flp 3, 12). Então, a mes ma ex pe -
riên cia de Res sur re i ção que o Espí ri to San to pro pi ci ou à
pri me i ra co mu ni da de con ti nua sen do por Ele pro pi ci a da
a toda co mu ni da de cris tã ao lon go da his tó ria. Lem bre -
mos, Deus tra ba lha sem pre e seu Fi lho também.

Qu e i ru ga cita dois teó lo gos mo der nos para fun da -
men tar a igual da de da ex pe riên cia dos pri me i ros/as dis cí -
pu los/as com a nos sa. Em pri me i ro lu gar, Karl Ra nher
que, em sua te o lo gia, pro põe ver a cris to lo gia como re a li -
za ção ple na da an tro po lo gia. Para ele, “a en car na ção de
Deus é o úni co caso su pre mo de atu a li za ção es sen ci al da
re a li da de hu ma na” (RANHER, apud QUEIRUGA, 2004, p. 

208). De acor do com esse prin cí pio, na Res sur re i ção de
Je sus en con tra-se fun da da a nos sa, como na des co ber ta
da nos sa se abre o ho ri zon te em que para nós se re a li za a
com pre en são da sua. Des sa ma ne i ra, Qu e i ru ga (2004, p. 
208) con si de ra que “so men te se o aces so à fé na Res sur -
re i ção de Je sus ti ver a mes ma es tru tu ra fun da men tal para 
nós e para os após to los, po de mos che gar tam bém à pro -
fis são da mes ma fé”.

O se gun do teó lo go que ele cita é Edward Schil le -
be eckx (QUEIRUGA, 2004, p. 208), para quem toda a
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ver da de i ra cris to lo gia con sis te em re pe tir o iti ne ra ri um
men tis dos pri me i ros/as dis cí pu los/as, ou seja, per cor rer
pas so a pas so o ca mi nho que os le vou a per ce ber, com -
pre en der e for mu lar o mis té rio de Cris to. Para Schil le be -
eckx (QUEIRUGA, 2004, p. 209), “não há uma gran de di -
fe ren ça en tre o modo como po de mos che gar de po is da
mor te de Je sus à fé no Cru ci fi ca do res sus ci ta do e o modo 
como che ga ram à mes ma fé os dis cí pu los de Je sus!”.

O pri me i ro ali cer ce para que hoje seja pos sí vel
per ceber e vi ven ci ar a Res sur re i ção na nos sa re a li da de é
a fé num Deus que res sus ci ta, por que é des de sem pre um
Deus de vida e não de mor te; um Deus que ma ni fes tou
ple na men te a for ça de seu amor na mor te e na Res sur re i -
ção de Je sus, sua Pre sen ça viva e do a do ra de vida con ti -
nua na his tó ria até o fim dos tem pos.

Para Qu e i ru ga (2004, p. 213), a pre sen ça e ação
do Res sus ci ta do é a mes ma on tem, hoje e sem pre:

E o mes mo Res sus ci ta do, que, de Deus, con se guiu fa zer
a sua pre sen ça ser sen ti da na pri me i ra co mu ni da de,
con ti nua fa zen do isso na nos sa: idên ti co é o seu Espí ri to
em nós; idên ti co é a sua pre sen ça ali: “onde dois ou
mais se re ú nem em seu nome”; idên ti ca, no po bre para
que se dá o pão; idên ti ca, quan do se lhe des co bre na
ora ção, na me di ta ção da Escri tu ra ou na ce le bra ção da
eu ca ris tia.

O se gun do ali cer ce é a ex pe riên cia da pri me i ra co -
mu ni da de que nos re la tam os evan ge lhos. Esse tes te mu -
nho vivo se es ten de até os dias de hoje, abrin do, pelo
Espí ri to em nos sos co ra ções, a pos si bi li da de de vi ver a
mesma ex pe riên cia do Res sus ci ta do. As nar ra ti vas pas ca is 
não são re la to de um acon te ci men to pas sa do, para que
guar de mos lem bran ça do su ce di do. Não, elas são me di a -
do ras “vi vas” des sa ex pe riên cia de Deus para nós. Qu e i -
ru ga (2004, p. 213) ex pli ca esta me di a ção com a ca te go -
ria de “ma iêu ti ca his tó ri ca”. Des ta ma ne i ra, o tes te mu -
nho dos após to los cum pre a fun ção de ma i e u ta, par te i ra;
eles co la bo ram para que os cris tãos/ãs de to dos os tem -
pos, ao aco lher sua pa la vra, “deem à luz” a vida nova
que ha bi ta ne les, e eles nas çam para uma nova vida, a de 
res sus ci ta dos/as.

É o que Je sus fala para Ni co de mo na que la no i te:
“Em ver da de vos digo: a me nos que nas ça de novo, nin -
guém pode ver o Re i no de Deus” (Jo 3, 3). Isso é obra do
Espí ri to de Deus, que age igual em todo/as os ho mens e
mu lhe res de to dos os tem pos. Assim, já não exis te di fe -
ren ça com os pri me i ros cris tãos, so mos to dos/as par te do
mes mo povo de res sus ci ta dos/as, em to dos/as ha bi ta a
for ça do Espí ri to que nos con duz a ser tam bém hoje me -
di a do res de essa ex pe riên cia para ou tros.
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É im por tan te ter em con ta o que dis se Qu e i ru ga
(2004, p. 215) so bre a fun ção da ma iêu ti ca his tó ri ca:

A pa la vra apos tó li ca que ela anun cia não re me te a si
mes ma, mas à nos sa si tu a ção, per mi tin do-nos to mar
cons ciên cia por meio de nós mes mos seu sig ni fi ca do.
Cris to está tão pre sen te para nós quan to para os pri me i -
ros dis cí pu los; e como para eles, na res sur re i ção do cru -
ci ficado ilu mi na-se o sig ni fi ca do ple no de nos sa... e, uma
vez cum pri do o pro ces so ma iêu ti co, não exis te di fe ren ça
en tre os dis cí pu los de “pri me i ra e se gun da mão”: todos
so mos ime di a tos a Cris to, con tem po râ ne os seus.

O após to lo Pa u lo o ex pres sa mag ni fi ca men te na
sua car ta aos Efé si os: “Vo cês, por tan to, já não são es tran -
ge i ros nem hós pe des, mas con ci da dãos do povo de Deus 
e mem bros da fa mí lia de Deus. Vo cês per ten cem ao edi fí -
cio que tem como ali cer ce os após to los e pro fe tas; e o
pró prio Je sus Cris to é a pe dra prin ci pal des sa cons tru -
ção” (Ef 2, 19-21).

3.3.2 Se gui do res de Je sus, ser vi do res do Re i no

A ex pe riên cia da Res sur re i ção fez os pri me i ros/as
cris tãos/ãs abra ça rem, en car na rem um novo es ti lo de
vida, o que ti nham apren di do com Je sus, o que ti nham
vis to dele. Ini cia-se as sim a es pi ri tu a li da de cris tã que tem

como fon te a vida de Je sus de Na za ré, vi vi da e atu a li za da 
pelo Espí ri to na que les/as que que rem se guir seus pas sos.
Como diz Gus ta vo Gu ti er rez (1984, p. 48), o dis ci pu la do
ar ra i ga-se na ex pe riên cia de um en con tro com Je sus
Cris to. Encon tro de ami za de, cuja ini ci a ti va per ten ce ao
Se nhor e cons ti tui o pon to de par ti da de um ca mi nhar. E
logo ele con ti nua: “A es pi ri tu a li da de é um ca mi nhar em
li ber da de se gun do o Espí ri to de amor e de vida. Esse an -
dar tem seu pon to de par ti da em um en con tro com o Se -
nhor. Dá-se ali uma ex pe riên cia es pi ri tu al que faz bro tar e 
da sen ti do à li ber da de já men ci o na da” (GUTIERREZ,
1984, p. 49).

Para Qu e i ru ga (2004, p. 221), é a vida con cre ta de
Je sus, e não a sua Res sur re i ção, o que “en quan to vi ve mos 
no cor po”, cons ti tui o mo de lo real para o se gui men to. Este 

se gui men to não é um “imi ta ci o nis mo” ex ter no do modo
de vi ver de Je sus, mas um vi ver em co mu nhão com Ele,
em re la ção vi tal com Ele, mo tor de todo se gui men to. Isso
foi pos sí vel para os pri me i ros/as dis cí pu los/as e é para nós
por que Cris to está vivo e po de mos nos re la ci o nar com Ele, 
re la ção di re ta, de in ter câm bio pes so al, de co nhe ci men to
vivo, de amor, e de ami za de. Mas essa re la ção não pode
ser com uma fi gu ra his tó ri ca do pas sa do, e, como já ci ta -
mos an te ri or men te, o Res suscita do não se apre sen ta vi si -
vel men te, en tão como nos re la ci o na mos?
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Uma vez mais, os tex tos evan gé li cos são nos sa
fon te de ins pi ra ção. Qu e i ru ga (2004, p. 244) des co bre,
nas nar ra ti vas das apa ri ções, o ro te i ro para ace der a essa
re la ção com o Res sus ci ta do. Hoje, sa be mos que as nar ra -
ções não po dem ser to ma das ao pé da le tra, pois são
cons tru ções ima gi na ti vas com base nas re cor da ções de
Je sus a quem os dis cí pu los ha vi am vis to e ou vi do. To da -
via, con tam uma re la ção real, pois ver da de i ra men te o
Se nhor, mor to e de sa pa re ci do da vi si bi li da de his tó ri ca,
fez-se para eles pre sen ça viva e pes so al, re a vi van do a sua 
fé e trans for man do a sua vida. Des se modo, tor na-se cla -
ro que a fun ção da re cor da ção ima gi na ti va con sis te em
dar con cre tu de à ex pe riên cia atu al, que, de ou tro modo,
se tor na ria in de ter mi na da, di lu í da e psi co lo gi ca men te
ineficaz.

Nas nar ra ti vas pas ca is, ve mos que os dis cí pu los/as 
no iní cio não o re co nhe cem. O Res sus ci ta do é di fe ren te,
ele é o Se nhor da vida, mas, de po is de des co brir sua pre -
sen ça, ele é apre sen ta do com as mes mas ca rac te rís ti cas.
O au tor (2004, p. 245) ex pres sa essa con ti nu i da de do
Res sus ci ta do da se guin te for ma: “con ti nua sen do o que
in fun de paz e con fi an ça, o ami go que ani ma e cu i da com
ter nu ra, cha man do pelo nome, Ma ria!”.

A Res sur re i ção mar ca uma con ti nu i da de e uma
des con ti nu i da de na iden ti da de de Je sus. O Res sus ci ta do

é Je sus, o fi lho de José e Ma ria, mas, pro fun da men te mu -
da do, por que já al can çou sua ple ni tu de, por isso é con -
fes sa do como Kyri os, Se nhor. “Como Cris to glo ri o so
iden ti fi ca do com o Pai, o Na za re no tem ago ra um novo
modo de exis tên cia; con tu do sen do o mes mo: com idên -
ti co amor e idên ti ca ter nu ra com o mes mo cu i da do e a
mes ma en tre ga” (QUEIRUGA, 2004, p. 244).

Nós, que não ti ve mos a con vi vên cia com Je sus de
Na za ré, en con tra mos nos evan ge lhos o au xí lio ma iêu ti co 
para des co brir a pre sen ça real do Res sus ci ta do, e as sim
re la ci o nar-nos com ele, com a aten ção de que os evan ge -
lhos não su plan tam a Cris to vivo, se não que nós, à luz da
Res sur re i ção, en con tra mos ne les o ca mi nho para se guir
os pas sos de Je sus, e fa zer a mes ma ex pe riên cia de Res -
sur re i ção que eles fi ze ram! Nes se ca mi nhar, não es ta mos

sós, Cris to ca mi nha co nos co, é com pa nhe i ro de ca mi -
nho, e a re la ção com ele dá sen ti do à nos sa vida e trans -
for ma-a em se me lhan te à sua. Nas pa la vras de Qu e i ru ga
(2004, p. 226): “Ser como Cris to res sus ci ta do é a meta
que es pe ra mos, mas o ca mi nho para che gar a ela é o que
apa re ce tra ça do na vida con cre ta do Je sus ter re no”.

Este se gui men to de Je sus se re a li za em um tem po
con cre to, que, como tal, está su je i to às mu dan ças cul tu -
ra is, his tó ri cas etc. Os/as dis cí pu los/as de Je sus são cha -
ma dos a vi ver na li ber da de e cri a ti vi da de do Espí ri to
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San to para vi ver o evan ge lho com os de sa fi os e ur gên ci as 
de cada épo ca. Isso faz o se gui men to de Je sus ser di nâ -
mi co, in cul tu ra do e com pro me ter seus se gui do res/as na
mes ma ca u sa e pa i xão de Je sus, o Re i no de Deus. A fé na 
Res sur re i ção leva os cris tãos/as a as su mir e até cor rer o
ris co de per der a pró pria vida, como mu i tos/as o têm fe i to 
ao lon go da his tó ria. O pro je to de Je sus é um pro je to de
vida, co mu nhão e amor, e, por isso, não se alia e, mas
ain da, se opõe a todo pro je to de mor te, guer ra, in jus ti ça.

Vi ver res sus ci ta dos é, tam bém para Qu e i ru ga
(2004, p. 233), um cha ma do à es pe ran ça, que se ca rac -
te ri za por sua ca pa ci da de para pre ser var a dig ni da de das
ví ti mas e por seu ca rá ter re a lis ta. A es pe ran ça cris tã bro ta
da for ça da Res sur re i ção do cru ci fi ca do, que re ve la que,
mes mo co nhe cen do a mor te, Deus tem a úl ti ma pa la vra.

Por isso, com Pa u lo po de mos di zer, seja qual for nos sa si -
tu a ção: “Ele é nos sa es pe ran ça” (1Tm 1,1). Esta es pe ran -
ça dá sen ti do à vida do cris tão, por que se gun do Qu e i ru -
ga (2004, p. 233): “O des ti no de Je sus, ilu mi na do pela
res sur re i ção, im pe de re du zir a es pe ran ça à ca ri ca tu ra
apo lo gé ti ca de um ‘prê mi o’ após o fi nal da vida; an tes,
mos tra que des de já a sua vida vale a pena, como va leu a
de Je sus”.

A es pe ran ça lan ça o cris tão/ã a en ga jar sua vida
na luta diá ria pela trans for ma ção des te mun do se gun do

os cri té ri os do evan ge lho. Com uma “du pla sa be do ria”: a 
cons ciên cia de que a trans for ma ção to tal só se dará no fi -
nal dos tem pos quan to tudo e to dos se ja mos em Deus,
mas já é pos sí vel ce le brar os pe que nos ou gran des fru tos
de vida a que a hu ma ni da de vai dan do à luz. Ao mes mo
tem po, esta es pe ran ça gera den tro da pes soa de fé a for -
ça para não de sis tir di an te das du ras di fi cul da des e opo si -
ções, por que acre di ta no Deus da vida.

Para Qu e i ru ga, a fé na Res sur re i ção fun da e pro -
mo ve o re a lis mo de uma “es pe ran ça prá xi ca”, que ele
des cre ve da se guin te for ma:

A es pe ran ça cris tã, lon ge de can ce lar a luta his tó ri ca, in -
su fla no cris tão o alen to e a co ra gem de fi ni ti vos, pois con -
fe re a cada vi tó ria, por pe que na que seja, uma im por tân -
cia in fi ni ta. Vis to que as con quis tas so bre o mal não
aca bam com a mor te nem se quer um copo d’á gua ou
uma pa la vra de ca ri nho fi cam sem re per cus são li te ral men -
te eter na: como di zia Te i lhard de Char din, o cren te é o úni -
co que pode “pro lon gar até o in fi ni to” as pers pec ti vas de
seu es for ço. O Va ti ca no II sou be ex pres sar bem isso: “...es -
pe ran ça es ca to ló gi ca não di mi nui em nada a im por tân cia
das ta re fas ter re nas, ao con trá rio, con fe re-lhes um mo ti vo
e um sen ti do su pe ri o res” (2004, p. 235).

Enfim, quan do o au tor fala no des ti no úl ti mo da
hu ma ni da de ele não o se pa ra do des ti no do cos mos. Ou
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seja, a es pe ran ça que a Res sur re i ção ofe re ce à hu ma ni -
da de é a es pe ran ça do cos mos tam bém. A cons ciên cia
his tó ri ca e eco ló gi ca que o pen sa men to mo der no trou xe
im pe de de se pa rar a hu ma ni da de do mun do, do cos mos
ou vice-ver sa, es tão in ti ma men te uni dos. Assim, quan do
anun ci a mos na Res sur re i ção de Cris to, a nos sa é tam bém 
a do uni ver so in te i ro. Como afir ma São Pa u lo na Car ta
aos Ro ma nos:

Pen so que os so fri men tos do mo men to pre sen te não se
com pa ram com a gló ria fu tu ra que de ve rá ser re ve la da
em nós. A pró pria cri a ção es pe ra com im pa ciên cia a
ma ni fes ta ção dos fi lhos de Deus. Entre gue ao po der do
nada – não por sua pró pria von ta de, mas por von ta de
da que le que a sub me teu –, a cri a ção abri ga a es pe ran -
ça, pois ela tam bém será li ber ta da es cra vi dão da cor -
rup ção, para par ti ci par da li ber da de e da gló ria dos fi -
lhos de Deus (Rm 8, 18-21).

Nas pa la vras de Qu e i ru ga:

Por isso, afir mar que a sal va ção do cos mos se re a li za na
salvação hu ma na não cons ti tui uma me tá fo ra su per fi -
ci al nem uma de pre ci a ção dele, mas a sua mais pro fun -
da e au tên ti ca re a li za ção. Não é de pre ci a ção, pois há
uma for ma mais ín ti ma de res pe i to e de cu i da do da na -
tu re za do que sen ti-la como se ela for mas se par te de
nos sa cons ti tu i ção mais ín ti ma, como o nos so pró prio
“cor po” (2004, p. 239).

A Res sur re i ção nos leva a com pre en der no mis té -
rio de Cris to a ver da de do ser hu ma no e do cos mos e seu
fim. Po de mos, en tão, en ten der mais a uni da de en tre
cris to lo gia-an tro po lo gia-es ca to lo gia.

3.4 O que me é dado es pe rar?

Embo ra a re fle xão an te ri or so bre a ca te go ria de
es pe ran ça prá xi ca ilu mi ne a res pos ta a esta ter ce i ra per -
gun ta, da mos con ti nu i da de à re fle xão de Qu e i ru ga so bre
a luz que a Res sur re i ção de Je sus traz so bre a mor te.

A per gun ta so bre a vida após a mor te acom pa nha
a hu ma ni da de des de sua ori gem, e a ela bus cam res pon -
der as di fe ren tes re li giões ou mo vi men tos re li gi o sos ao
lon go da his tó ria. Hoje em dia, as sis ti mos a uma efer ves -
cên cia de cren ças re en car na ci o nis tas, de bus ca de co mu -
ni ca ção com os mor tos. Mu i tos são os fa to res que de ter -
mi nam este cres ci men to, um de les tal vez seja a di fi cul da -
de que te mos, os cris tãos/as, de ex pli ci tar nos sa fé na
Res sur re i ção.

Para Qu e i ru ga (2004, p. 224), ao ser no mun do, o 
ser hu ma no é cri a ção de Deus, cri a tu ra. Então é fi ni to e
nele não pode não apa re cer a ne ces si da de e a con tra di -
ção: o mal. Entre tan to, para ele, o mal tem a sua con di -
ção de pos si bi li da de na fi ni tu de. A mor te é “mar ca” da fi -
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ni tu de por ex ce lên cia. Mas a Res sur re i ção de Je sus de
Na za ré, o cru ci fi ca do por Pon cio Pi la tos, que bra os gri -
lhões da mor te e sub mer ge a hu ma ni da de numa nova
vida, con ver ten do-se em fon te de es pe ran ça in fi ni ta.

Ao fa lar de Je sus como o pri mo gê ni to dos de fun -
tos, Qu e i ru ga (2004, p. 241) bus ca ex pli ci tar a vi são cris -
tã da vida após a mor te e qual de ve ria ser nos sa re la ção
com os mor tos. Ante ri or men te, afir ma mos a con ti nu i da -
de e a des con ti nu i da de na iden ti da de do Res sus ci ta do
com Je sus de Na za ré. Em Cris to, Je sus de Na za ré al can ça 
sua ple ni tu de hu ma na. O mes mo acon te ce com nos sos
mor tos, não per dem sua iden ti da de, con ti nu am sen do
eles e seu mun do de re la ções que os de fi nem, mas de
uma ma ne i ra ple na, to tal que trans cen de as bar re i ras do
tem po e es pa ço. Só des se ma ne i ra po de mos en ten der as

pa la vras do evan ge lis ta “Na res sur re i ção não ha ve rá ho -
mens e mu lhe res ca san do-se, mas se rão como an jos no
céu” (Mt 22,30). Qu e i ru ga ex pli ca es sas pa la vras de Ma -
te us da se guin te forma:

Essas pa la vras não anun ci am uma vida abs tra ta e des -
per so na li za da, mas sim, ape sar das apa rên ci as, exa ta -
men te o con trá rio: alu dem à ple ni tu de do novo modo
de exis tên cia, com a su pe ra ção das fron te i ras ma te ri a is
e a pos si bi li da de de uma co mu nhão já to tal men te com -
par ti lhá vel (2004, p. 247).

Mais adi an te o au tor (2004, p. 248) cita uma re -
cor da ção pes so al, que ilu mi na o tex to an te ri or:

Qu an do fi cou vi ú va, mi nha mãe cos tu ma va per gun -
tar-me com es pon tâ nea sim pli ci da de: “Andrés, ali en -
con tra rei seu pai? Por que en tão já não me im por ta mor -
rer”. Com base na fé sem pre lhe res pon di que sim. Do
con trá rio, como po de ria ha ver sal va ção real e ver da de i -
ra? Jus ta men te aí é que se en ra í za, por exem plo, a di fe -
ren ça en tre es pe ran ça cris tã, apo i a da na co mu nhão
pes so al com Deus, e o nir va na bu dis ta, que con sis te na
dis so lu ção da pró pria pes soa.

Mas a Res sur re i ção de Je sus ilu mi na tam bém a re -
la ção dos vi vos com os mor tos. Ao afir mar que é pos sí vel
para o cris tão vi ver uma re la ção real com Cris to Res sus ci -
ta do, com quem po de mos fa lar, que nos ama e a quem
po de mos amar sem ver nem to car, po de mos afir mar
tam bém que é pos sí vel es ta be le cer uma re la ção viva com 
nos sos/as ir mãos/as de fun tos/as.

De acor do com Qu e i ru ga (2004, p. 248), com
base em sua iden ti fi ca ção com Deus, tam bém os mor tos
es tão pre sen tes em nos sas vi das, com o seu amor e a sua
pre o cu pa ção. Por isso, po de mos sen tir-nos acom pa nha -
dos por sua pre sen ça e co mu ni car-nos com eles, com a
pe cu li ar, di fí cil, mas real lin gua gem oran te.
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Nós acre di ta mos na pre sen ça de Deus nas pes -
so as, e por isso afir ma mos que elas nos re ve lam sem pre
algo do ros to de Deus. Aco lhê-las, co nhe cê-las, amá-las é 
aco lher, co nhe cer e amar o Deus ver da de i ro. Pois bem,
em nos sos ir mãos e ir mãs mor tos, a pre sen ça de Deus é
mais ple na e to tal, en tão quan to mais eles, “na ide a li za -
ção na tu ral que fa ze mos dos mor tos, es que ceram seus
de fe i tos e pas saram para o pri me i ro pla no suas vir tu des”
(QUEIRUGA, 2004, p. 250), nos aju da rão a com pre en der
mais o mis té rio in fi ni to de Deus. Essas con si de ra ções le -
vam o au tor a re pen sar nos sa li tur gia fu ne rá ria, vi vi da, a
ma i o ria das ve zes es va zi a da de seu sen ti do ori gi nal e, por 
isso, sem in ci dên cia real nes se mo men to de dor.

Se guin do sua in tu i ção de con si de rar Je sus como
mo de lo dos que já mor re ram, o pri mo gê ni to dos de fun -

tos faz a se guin te re fle xão so bre a Eu ca ris tia: “ela é an tes
e so bre tu do, a ce le bra ção li túr gi ca da mor te e res sur re i ção
‘de nos so ir mão de fun to Je sus de Na za ré’” (QUEIRUGA,
2004, p. 250). A Eu ca ris tia é a ce le bra ção da mor te e
Res sur re i ção de Je sus. Embo ra, du ran te mu i tos anos, a
Igre ja te nha dado mu i ta ên fa se no sen ti do do sa cri fí cio e
da mor te de Je sus no mis té rio eu ca rís ti co, o mes mo não
se en ten de sem a Res sur re i ção.

Mag ni fi ca men te o ex pres sa Gi ra u do, usan do uma
lin gua gem me ta fó ri ca:

Ce le bran do a Eu ca ris tia, re ce ben do a co mu nhão, todo
do min go ou todo dia va mos ao Cal vá rio e ao se pul cro
vazio: não va mos fi si ca men te, mas no me mo ri al, me -
di an te a re to ma da ri tu al do sig no pro fé ti co do pão e do
cá li ce, por meio de uma ação fi gu ra ti va e, por tan to sa -
cra men tal e, por isso, ab so lu ta men te real (GIRAUDO,
2003, p. 82).

São dois mo vi men tos in se pa rá ve is do mes mo mis -
té rio pas cal ce le bra do na li tur gia eu ca rís ti ca. Assim o pro -
cla ma mos em cada Mis sa: “Anun ci a mos a vos sa mor te e
pro cla ma mos a vos sa res sur re i ção...”. Sen do con se quen -
te com esta pro cla ma ção de fé, Qu e i ru ga (2004, p. 251)
con si de ra que, quan do a uma ce le bra ção eu ca rís ti ca as -
so ci a mos um de ter mi na do mor to, dele tam bém es ta mos
di zen do: “anun ci a mos a mor te e pro cla ma mos a res sur -
re i ção” de nos so ir mão, ou de nos sa irmã mor to/a. Assim
como ce le bra mos a mor te e Res sur re i ção de Je sus de Na -
za ré, nele tam bém ce le bra mos a mor te e Res sur re i ção,
isto é, a ple ni tu de da vida de nos sos ir mãos/as já fa le ci -
dos/as.

O que des te modo es ta mos pro cla man do re pre sen ta a
uto pia má xi ma da hu ma ni da de: ven cer a mor te, que -
brar por fim suas man dí bu las, que, como re pe tia Ernest
Bloch, são as mais hor rí ve is de vo ra do ras de toda es pe -
ran ça hu ma na. Fa lar, pois, de ce le bra ção não cons ti tui
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um “como se”, um es ti lo re tó ri co ou uma su ti li za li túr gi -
ca, se não uma ver da de pro fun da e glo ri o sa. Por que na
dor real da mor te es ta mos ce le bran do a ale gria, di fí cil,
mas não me nos real, da res sur re i ção e, ape sar da ter rí -
vel evi dên cia do ca dá ver, es ta mos acom pa nhan do al -
guém que goza da ple ni tu de da vida (QUEIRUGA, 2004,
p. 253).

Pode mos, en tão, abri gar a mes ma cer te za do após to -
lo so bre a vi tó ria da Res sur re i ção e não te mer ne nhum tipo

de mor te, nem a fí si ca, por que, pela Res sur re i ção de Je -
sus, “a mor te foi tra ga da na vi tó ria. Ó mor te, onde está a
tua vi tó ria? Mor te onde está teu agui lhão?” (1 Cor 15, 55).

4 Ou tras te o lo gi as so bre a Res sur re i ção

Um con fron to en tre o pen sa men to de Qu e i ru ga
so bre a Res sur re i ção com as ide i as do teó lo go Jon So bri -
no e John Do mi nic Cros san per mi te su bli nhar al guns

pon tos em co mum e si na li zar al gu mas di fe ren ças, fa zen -
do al guns des ta ques en ri que ce do res para o nos so tema.

4.1 So bri no5: a Res sur re i ção se gun do a re a li da de dos

po bres de Amé ri ca La ti na

Sobri no de sen vol ve seu pen sa men to te o ló gi co com 
base nos po bres, a quem ele con si de ra o “ló cus” pri vi le -
gi a do para re a li zar o fa zer te o ló gi co.6 Isso pro vo ca uma
mu dan ça ra di cal na com pre en são do fa zer te o ló gi co, o
qual, sem ig no rar o in tel lec tus fi dei, pas sou a ser, pre fe -
ren ci al men te, in tel lec tus amo ris, ou seja, uma te o lo gia
pre o cu pa da em “des cer da cruz os po vos cru ci fi ca dos”
(SOBRINO, 2000, p. 26).

Para Jon So bri no, con ce ber a te o lo gia como in tel lec tus
amo ris, in te li gên cia da re a li za ção do amor his tó ri co pe -
los po bres e do amor que nos tor na afins à re a li da de de
Deus, é a ma i or no vi da de teó ri ca da Te o lo gia da Li ber -
ta ção, tor nan do-a mais bí bli ca e mais re le van te his to ri -
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5 Jon So bri no é ori un do tam bém da Espa nha, mas des de o iní cio de seu mi nis té rio sa cer do tal vi veu em El Sal va dor, país que ele mes mo de no mi na
sua pá tria. É hoje um dos ma i o res ex po en tes da Te o lo gia da Li ber ta ção: “foi for jan do sua li nha de pen sar e fa zer te o ló gi co no con fron to com a in -
jus ti ça e a opres são de El Sal va dor, numa Igre ja La ti no-Ame ri ca na, que pou co a pou co se abria à ca u sa pri vi le gi a da do Evan ge lho de Je sus Cris to:
os po bres” (FORMOSO, p. 21).

6 O Do cu men to da Con fe rên cia de Apa re ci da (V CELAM, 2007, nº272) re a fir ma que os po bres e so fri dos são um lu gar pri vi le gi a do para nos en con -
trar com Je sus Cris to, con se quen te men te, são lu gar, lo cus para de sen vol ver o fa zer te o ló gi co.



ca men te e le van do-a a ser mis ta gó gi ca, ofe re cen do o
amor como ca mi nho pri má rio que nos tor na se me lhan -
tes a Deus (FORMOSO, 2005, p. 22).

Per ce be mos, en tão, que os con tex tos his tó ri cos,
po lí ti cos e até ecle si a is de Qu e i ru ga e So bri no são mu i to
di fe ren tes, o que, sem dú vi da dá tons di fe ren tes ao seu
pensar e fa zer te o ló gi co. Em dis tin tas opor tu ni da des,
Qu e i ru ga ma ni fes tou sua sim pa tia e sin to nia te o ló gi ca

com este teó lo go la ti no-ame ri ca no,

Nos úl ti mos tem pos, te nho a sor te de co in ci dir com Jon
nos tra ba lhos co muns da re vis ta Con ci li um. Se an tes eu
ad mi ra va sua obra, ago ra ad mi ro e agra de ço mu i to
mais a pes soa cris tã, hu mil de e com pro me ti da, fra ter na
e cor di al, sem pre pen san do – ele, gra ve men te vul ne ra -
do pela en fer mi da de – no so fri men to dos po bres e hu -
mil des, de to das as ví ti mas da his tó ria. Por isso, não vou
aqui fa zer uma de fe sa de sua te o lo gia, com a qual me
sin to iden ti fi ca do e da qual apren do sem pre na que las
di men sões em que o meu pen sa men to, em bo ra aber to a 
elas e con tri bu in do para sua fun da men ta ção, não sabe
en trar com a lu ci dez e a pa i xão que ca rac te ri zam o seu
pen sa men to (QUEIRUGA, 2007).

Ambos os teó lo gos ma ni fes tam a mes ma pre o cu -
pa ção di an te da ne ces si da de de bus car ex pli ci tar uma
nova com pre en são do mis té rio da Res sur re i ção. So bri no
afir ma: “se ria um con tras sen so, de fato, afir mar que a

res sur re i ção é cen tral em nos sa fé e não com pre en der se -
quer do que se está fa lan do quan do a men ci o na mos”
(2000, p. 33). Tan to para Qu e i ru ga como para o au tor la -
ti no-ame ri ca no, o mis té rio da Res sur re i ção de Je sus é
cen tral para a com pre en são da cris to lo gia, do mis té rio de 
Deus Trin da de e tam bém para uma ver da de i ra com pre -
en são do ser humano.

Se gun do Qu e i ru ga (1999, p. 154),

Sem a res sur re i ção, Cris to de i xa ria de ser ele; tudo o
mais se ria o ma i or e me lhor na li nha dos pro fe tas, po -
rém um fra cas sa do... O Pai fi ca ria em sua dis tân cia e em 
seu si lên cio, não sa be mos se im po ten te ou de sin te res sa -
do, di an te da tra gé dia do so fri men to hu ma no. O ho -
mem se sen ti ria uma vez mais aban do na do a si pró prio,
per di do en tre sua an gús tia real e uma es pe ran ça que
pa re ce cada vez mais im pos sí vel.

Para So bri no (2000, p. 38),

Com a res sur re i ção, o Novo Tes ta men to pro cla ma não
só uma no vi da de cris to ló gi ca, mas anun cia uma no vi da -
de plu ri va len te em três di men sões. A pri me i ra no vi da de
é so bre o pró prio Deus. O Deus que res sus ci ta Je sus não 
é já sim ples men te Javé. É um novo Deus pela iné di ta
ação es ca to ló gi ca que re a li zou em Je sus; e, com base
nela, se po de rá ir com pre en den do-a tri ni ta ri a men te. A
se gun da no vi da de é a de Je sus. Do que acon te ceu a ele
se pas sa rá a re fle tir so bre a sua pró pria re a li da de, e daí
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se che ga rá à pro cla ma ção de sua in dis so lú vel união
com Deus. A ter ce i ra no vi da de é so bre nós mes mos, os
se res hu ma nos.

O teó lo go da li ber ta ção, em co e rên cia com seu fa -
zer te o ló gi co, vai ana li sar a Res sur re i ção ba se a do na es -
pe ran ça das ví ti mas. Para ele, “os cru ci fi ca dos da his tó ria 
se rão o lu gar pri vi le gi a do para com pre en der a Res sur re i -
ção de Je sus (SOBRINO, 2000, p. 28). Como Qu e i ru ga,

ele irá de sen vol ver sua re fle xão so bre o mis té rio da Res -
sur re i ção, ten do como fio con du tor as três per gun tas kan -
ti a nas: “o que pos so sa ber?”, “o que pos so fa zer?”, e “o
que me é lí ci to es pe rar?”, mas So bri no agre ga uma quar -
ta per gun ta: “O que po de mos ce le brar na his tó ria?”. Esta
per gun ta tem sen ti do para ele (2000, p. 61) por que, sem
cap tar o que já exis te de ce le bra ção na his tó ria, não se
pode com pre en der a re a li da de la ti no-ame ri ca na a par tir
de onde nos per gun ta mos pela Res sur re i ção.

Por mais que Qu e i ru ga não for mu le esta per gun ta
di re ta men te, sua re fle xão te o ló gi ca tam bém nos leva a bus -
car des co brir a pre sen ça de Deus na his tó ria, na re a li da de
na qual Ele está per ma nen te men te cri an do, “tra ba lhan do”,
o que é mo ti vo de fes ta e ale gria para os se res hu ma nos.7

So bri no bus ca com pre en der o mis té rio da Res sur -
re i ção com base em uma re a li da de an tro po ló gi ca es sen -
ci al, a es pe ran ça do ser hu ma no. Ele mes mo diz (2000, p. 
61) que, se o ser hu ma no não fos se por na tu re za “ser de
es pe ran ça”, ou não pu des se nun ca re a li zá-la a lon go da
his tó ria, os tex tos so bre a Res sur re i ção se ri am in com pre -
en sí ve is. Esse au tor, sub mer gi do na re a li da de de in jus ti ça 
e po bre za do povo sal va do re nho, bus ca, por meio de seu
fa zer te o ló gi co, apre sen tar um Deus que não se es que ceu 
de seu fi lho, de seu povo se não que está so fren do com
ele, ao seu lado, e mais ain da exer ce seu po der de amor
fa zen do jus ti ça, res sus ci tan do o Cru ci fi ca do, os cru ci fi ca -
dos/as. Aqui está o nú cleo cen tral da boa nova da Res sur -
re i ção para So bri no. Não é por aca so que o Res sus ci ta do
é Je sus de Na za ré cru ci fi ca do; a Res sur re i ção é ma ni fes -

ta ção de um Deus que faz jus ti ça, não de i xa que o jus to
ino cen te pe re ça. Esta afir ma ção fiel aos tex tos evan gé li -
cos (At 2,24) é tam bém uma pro cla ma ção de es pe ran ça
para os mi lhões de ho mens e mu lhe res que vi vem si tu a -
ções de mor te, de in jus ti ça.

So bri no (2000, p. 71) ex pli ca por que a Res sur re i -
ção de Je sus é es pe ran ça para to dos os cru ci fi ca dos:
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A res sur re i ção de Je sus é es pe ran ça em pri me i ro lu gar
para os cru ci fi ca dos da his tó ria. Deus res sus ci tou um
cru ci fi ca do e a par tir de en tão há es pe ran ça para os
cru ci fi ca dos. Estes po dem ver em Je sus res sus ci ta do o
pri mo gê ni to den tre os mor tos, por que em ver da de o
re co nhe cem como o ir mão ma i or.

E em ou tro tex to o mes mo au tor afir ma:

A te i mo sia da es pe ran ça é o que a res sur re i ção dis se em
úl ti mo ter mo aos cru ci fi ca dos; e o diz por que é ma ni fes -
ta ção não só do po der, se não do amor de Deus. O puro
po der não gera ne ces sa ri a men te es pe ran ça, mas oti mis -
mo cal cu la do. Po rém, o amor trans for ma as ex pec ta ti -
vas em es pe ran ça. O Deus cru ci fi ca do é o que faz crí vel
ao Deus que dá vida aos mor tos, por que o mos tra com
um Deus de amor e por isso como es pe ran ça dos cru ci fi -
ca dos (2007, p. 5).

Jun to com este con ce i to de es pe ran ça, So bri no
con si de ra tam bém a prá xis, o se gui men to de Je sus que é
dis po ni bi li da de para cons tru ir o re i no, ou tra con di ção
que faz pos sí vel co nhe cer a Res sur re i ção. Embo ra seja
cer to que a Res sur re i ção de Je sus res pon de trans cen den -
tal men te à es pe ran ça, ela não se opõe à prá xis. Pelo con -
trá rio, es tão in ti ma men te li ga das, até é pos sí vel afir mar

que a es pe ran ça na Res sur re i ção leva a uma prá xis com -
pro me ti da em des cer da cruz os po vos cru ci fi ca dos.8

No es tu do do re la to das apa ri ções, o au tor mos tra
esta uni da de en tre Res sur re i ção e prá xis, Res sur re i ção e
mis são e, mais ain da, a ne ces si da de de es tar dis po ní vel ao
ser vi ço do re i no para ace der ao mis té rio da Res sur re i ção.

A res sur re i ção é algo que por sua pró pria na tu re za exi ge
ser tes te mu nha do e, por tan to, algo que de sen ca de ia em 
prin cí pio uma mis são. Quem não ti ves se a aber tu ra para 
tes ti fi car não po de ria com pre en der o que se dis se so bre
a res sur re i ção de Je sus. Des ta for ma se está di zen do que 
a dis po ni bi li da de para tes te mu nhar – para um fa zer – é
ne ces sá ria para a apre en são da res sur re i ção (SOBRINO,
2000, p. 76).

Com pre en der que Je sus foi res sus ci ta do le vou a
pri me i ra co mu ni da de a não es ca mo te ar es for ços na co -
mu ni ca ção des sa boa nova a to dos os po vos, mes mo so -
fren do di fe ren tes de sa fi os, per se gui ções e mar tí ri os. Já o
men ci o na Pa u lo na sua se gun do car ta ao Co rín ti os:

So mos atri bu la dos por to dos os la dos, mas não de sa ni -
ma mos; so mos pos tos em ex tre ma di fi cul da de, mas não
so mos ven ci dos por ne nhum obs tá cu lo;9 so mos per se -
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gui dos, mas não aban do na dos; pros tra dos por ter ra,
mas não ani qui la dos. 10 Sem ces sar e por toda par te le -
va mos em nos so cor po a mor te de Je sus, a fim de que
tam bém a vida de Je sus se ma ni fes te em nos so cor po.11

De fato, em bo ra es te ja mos vi vos, so mos sem pre en tre -
gues à mor te por ca u sa de Je sus, a fim de que tam bém a 
vida de Je sus se ma ni fes te em nos sa car ne mor tal.12

Des se modo, em nós tra ba lha a mor te; e em vo cês, a
vida (2 Cor 4, 8-12).

Isso quer di zer que co nhe cer o Res sus ci ta do, vi ver
a Res sur re i ção, sig ni fi cou para a co mu ni da de pri mi ti va
abra çar a pro pos ta de vida e a ca u sa de Je sus de Na za ré
e con ti nu ar sua mis são, con ver ten do-se, as sim, em ins -
tru men tos de res sur re i ção. Igual a Qu e i ru ga, este au tor
con si de ra que exis te uma ín ti ma uni da de en tre a res sur -
re i ção de Je sus e a ex pe riên cia de Res sur re i ção dos cris -
tãos/ãs; as sim como en tre vi ver res sus ci ta dos e com pro -
mis so com o tem po his tó ri co que vi vem. Para So bri no,

A res sur re i ção de Je sus apon ta para o fu tu ro ab so lu to e
para o pre sen te his tó ri co. Je sus é já o Se nhor, e os cren -
tes são já os ho mens e mu lhe res no vos. A res sur re i ção
de Je sus não os se pa ra da his tó ria, mas os in tro duz nela
de uma nova for ma, e os cren tes no res sus ci ta do de vem
vi ver já como res sus ci ta dos nas con di ções da his tó ria.
Mas ain da exis te uma cor re la ção en tre am bas as no vi -
da des: o se nho rio atu al de Je sus mos tra que exis tem os

ho mens no vos, e es tes são os que fa zem re a li da de in
actu e que Je sus seja já ago ra o Se nhor (2007, p. 5).

Cabe-nos per gun tar qual se ria hoje a prá xis con -
cre ta dos cris tãos/ãs que fa ria pos sí vel tes te mu nhar e as -
sim fa zer pre sen te pela for ça do Espí ri to o Res sus ci ta do.
Para po der res pon der a esta ques tão, de ve mos le var em
con ta as duas ca rac te rís ti cas, que So bri no as si na la, da
mis são da co mu ni da de cris tã des de os iní ci os, que con -
sis te, por um lado “na pre ga ção de fato da res sur re i ção
de Je sus”, e, por ou tro, “no ser vi ço ao con te ú do da qui lo
que se pre ga, o ser vi ço a que hoje se faça re a li da de o ex -
pres so na es pe ran ça da res sur re i ção” (2000, p. 78).

Pre gar a Res sur re i ção é afir mar uma ação de Deus 
his to ri ca men te “im pos sí vel”, mas que é real, daí que a
prá xis ade qua da para o au tor (2000, p.78) “se ria aque la
que mos tre al gum grau de im pos si bi li da de his tó ri ca”, ou
seja, a re a li za ção de um bem que ex pres se aqui lo que his -
to ri ca men te é im pos sí vel, de for ma que pos sa con ti nu ar
afir man do que o im pos sí vel se fez pos sí vel.

Se guin do a ca rac te rís ti ca do ser vi ço ao con te ú do
da qui lo que se pre ga, a prá xis exi gi da é que se faça jus ti -
ça as ví ti mas des te mun do, nas pa la vras ci ta das tan tas
ve zes “se des ça da cruz os po vos cru ci fi ca dos”. “É esta
uma prá xis em fa vor das ví ti mas, dos cru ci fi ca dos da his -
tó ria, prá xis que pro cu ra fa zer em pon to pe que no, sem
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ne nhu ma hybris, cla ro aqui lo que o pró prio Deus faz:
des cer da cruz a ví ti ma Je sus” (SOBRINO, p. 78).

4 Cros san9: a Res sur re i ção se gun do o diá lo go en tre 
a fé e a ciên cia

Nes te úl ti mo item, re fle ti mos so bre o con ce i to de
Res sur re i ção em John Do mi nic Cros san. Sua obra mais
im por tan te é uma sé rie de três li vros so bre o Je sus his tó ri -
co. O pri me i ro, O Je sus his tó ri co. A vida de um cam po -
nês ju deu do Me di ter râ neo (1991), é o tex to que to ma re -
mos por base para a nos sa re fle xão.

Como diz o tí tu lo do li vro, para este au tor, Je sus
foi um cam po nês ju deu do Me di ter râ neo, fi ló so fo, es tói -

co, anun ci an do e dra ma ti zan do o re gi me pre sen te do re i -
no de Deus. A ma ne i ra prin ci pal pela qual Je sus dra ma ti -
za va e apre sen ta va a igual da de ca rac te rís ti ca do re i no de
Deus, era pe las re fe i ções co muns que ele fa zia com to dos
os pe ca do res e fa ri se us.

Então, a pre o cu pa ção ou in qui e ta ção que atra ves -
sa a obra de Cros san é a re cons tru ção his tó ri ca de Je sus,

a qual tem de ser com pre en di da den tro do ju da ís mo de
seu tem po. Se gun do Lo pes (2007):

Cros san con si de ra que o back gra und do Je sus ori gi nal é 
a vida er rá ti ca e iti ne ran te dos fi ló so fos cí ni cos da que la
épo ca em com bi na ção com as tra di ções pro fé ti cas dos
ju de us, que for ma vam o fer men to re li gi o so da so ci e da -
de onde Je sus vi veu. E é da qui que Cros san par te para
des cre ver Je sus como um cam po nês im preg na do por
esse fer men to re li gi o so.

Nessa re cons tru ção his tó ri ca, o au tor, ao es tu dar os 
evan ge lhos, se gue a ten dên cia de re cons tru ir Je sus à luz
do seu mun do so ci al. Esta abor da gem so ci o po lí ti ca no es -
tu do dos evan ge lhos é im por tan te por que traz à luz a di -
men são so ci al e po lí ti ca do re i no de Deus. Cros san toma
tam bém como fon tes os evan ge lhos apó cri fos de Pe dro e
de Tomé, que, em sua opi nião, con têm in for ma ções im -
por tan tes que os qua tro evan ge lhos ca nô ni cos não têm.

Para Lo pes (2007), exis tem cer tas di fi cul da des em 
ace i tar to das as fon tes em pre ga das por Cros san para de -
sen vol ver seus es tu dos. O teó lo go ir lan dês, na sua me to -
do lo gia de pes qui sa do Je sus his tó ri co, vale-se es pe ci al -
men te, do au xi lio de três ciên ci as: a an tro po lo gia so ci al, a 
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his tó ria e a li te ra tu ra. Cros san (1994, p. 28) mes mo diz
que sua me to do lo gia está ba se a da num pro ces so triá di -
co: a cam pa nha, a es tra té gia e as tá ti cas. Expli can do-o:

A pri me i ra tría de diz res pe i to à in te ra ção en tre um ní vel
ma cro cós mi co, onde fiz uso da an tro po lo gia so ci al in ter -
cul tu ral e trans tem po ral, um ní vel me so cós mi co, onde
re cor ri à his tó ria he le nís ti ca ou gre co-ro ma na, e um ní -
vel mi cro cós mi co, re pre sen ta do pela li te ra tu ra com pos -
ta por sen ten ças e epi só di os es pe cí fi cos, his tó ri as, ane -
do tas, con fis sões e in ter pre ta ções a res pe i to de Je sus
(CROSSAN, 1994, p. 28).

O au tor é cons ci en te dos pro ble mas que sus ci ta sua 
obra e seu mé to do de pes qui sa, as úl ti mas pa la vras do seu
li vro an te ri or men te ci ta do o re ve lam com cla ri da de.

Este li vro é uma re cons ti tu i ção aca dê mi ca do Je sus his -
tó ri co. Ain da que se ace i tem os seus mé to dos for ma is, o
ma te ri al es co lhi do, é pos sí vel che gar a in ter pre ta ções di -
fe ren tes a res pe i to do Je sus his tó ri co atin gí vel. Esta obra 
e a bus ca pelo Je sus his tó ri co, no en tan to não po dem
ser des car ta das como uma mera re cons ti tu i ção. Para o
cris tão fiel, tan to a vida quan to o tex to da Pa la vra de
Deus são um pro ces so gra du a do de re cons ti tu i ção his tó -
ri ca (1994, p. 464).

Esta pe que na in tro du ção, co nhe ci men to do au tor
e de sua in ten ção de pes qui sa, nos aju da a apro fun dar a

com pre en são que ele tem do mis té rio da Res sur re i ção.
Con tu do, se a li nha des te au tor é a his tó ria, a his to ri ci da -
de, sua com pre en são de Res sur re i ção não pode es ca par
de esse foco, ou me lhor ain da, vai ser com base nele.

De al gu ma ma ne i ra po de mos ob ser var que Cros -
san, como Qu e i ru ga, bus ca ex pli ci tar a Res sur re i ção em
ca te go ri as mo der nas, já que esta ca te go ria his tó ria atra -
ves sa e re vo lu ci o na o pen sa men to mo der no. Igual ao
teó lo go es pa nhol, para Cros san (1995, p. 242), o tú mu lo
va zio ou um cor po em as cen são, sus ce tí vel à co mi da ou
ao to que, eram mo dos dra má ti cos de ex pe ri men tar a fé
nes se tem po e con tex to, mas não po dem ser con si de ra -
dos como fun da men tos da Res sur re i ção.

Para Cros san, não há nada de his tó ri co na des co -
ber ta do tú mu lo va zio. As apa ri ções tam bém não são

even tos his tó ri cos no sen ti do de tran ses ou êx ta ses, ex ce -
to no caso de Pa u lo. Mas ele (1995, p. 235) ain da con si -
de ra que os re la tos das apa ri ções não vi sam a des cre ver
uma ex pe riên cia his tó ri ca, mas são uma ex pres são das
dis pu tas por li de ran ça nas co mu ni da des nas cen tes.

Por sua vez, como Du four (1973, p. 24), que dis se: 
“uma le i tu ra aten ta dos tex tos (nar ra ti vas pas ca is) lan ça
um de sa fio a quem pre ten da fa zer con cor dar as di ver sas
nar ra ti vas tan to no tem po como no es pa ço”, Cros san
tam bém cha ma a aten ção à mu dan ça ra di cal que acon te -
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ce nos evan ge lhos ao pas sar dos re la tos da mor te e do
en ter ro de Je sus para os da sua Res sur re i ção e apa ri ção.

É mais fá cil com por uma úni ca ver são co e ren te das pri -
me i ras nar ra ti vas, até o mo men to que se en con tra o tú -
mu lo va zio, mas é im pos sí vel fa zer isso com as tra di ções
pos te ri o res. Se to dos es ses re la tos eram pro ve ni en tes de
uma me mó ria co le ti va e de re cor da ções his tó ri cas, é de
se sur pre en der que fos se pos sí vel fa zer uma des cri ção
mi nu ci o sa da mor te e do en ter ro de Je sus, en quan to
exis tia uma dis cre pân cia qua se com ple ta no que diz res -
pe i to a um as pec to que se ria ain da mais im por tan te: a
vol ta ex tra or di ná ria de Je sus para o mun do dos vi vos,
com o ob je ti vo de trans mi tir aos seus dis cí pu los o man -
da to mis si o ná rio e a mis são apos tó li ca (CROSSAN,
1994, p. 433).

As con tra di ções en con tra das en tre os re la tos evan -
gé li cos so bre a Res sur re i ção le vam a di fe ren tes per gun -
tas: Como se ex pli ca o que acon te ceu na Pás coa? Não fo -
ram as apa ri ções do do min go de Res sur re i ção que res ta u -
ram a fé? O que há en tão de his tó ri co nas nar ra ti vas da
Res sur re i ção? Para res pon der a es sas per gun tas, o teó lo -
go ir lan dês se re me te a fon tes his tó ri cas, cita um tex to de
Jo se fo e ou tro de Tá ci to:

Na que la épo ca, ali vi veu Je sus, um ho mem sá bio... Pois 
ele era ca paz de pro e zas sur pre en den tes e en si na va as

pes so as a ace i ta rem a ver da de com ale gria. Ele con se -
guiu con ver ter mu i tos ju de us e mu i tos gre gos... Qu an do 
Pi la tos, ao sa ber que ele ha via sido acu sa do pe los ho -
mens mais in flu en tes den tre nós, con de nou-o à cru ci fi -
ca ção, aque les que o ama vam em pri me i ro lu gar não
de sis ti ram de sua afe i ção por ele... E a tri bo dos cris tãos,
as sim cha ma dos por ca u sa dele, não de sa pa re ceu até
hoje (JOSEFO apud CROSSAN, 1995, p. 242).

O se gun do tex to,

Cris to, o ini ci a do do nome, foi con de na do à mor te no
re i na do de Ti bé rio, por sen ten ça do pro cu ra dor Pôn cio
Pi la tos, e a per ni ci o sa su pers ti ção foi re pri mi da na que le
mo men to, para de po is sur gir mais uma vez, não ape nas
na Ju de ia, a pá tria da do en ça, mas na pró pria ca pi tal,
onde to das as co i sas hor rí ve is ou ver go nho sas do mun -
do se jun tam e en con tram eco (TÁCITO apud CROSSAN,
1995, p. 242).

Nes ses tex tos, exis tem três pon tos que po dem ser
con si de ra dos his tó ri cos: 1) hou ve um mo vi men to, 2) as
au to ri da des ju da i cas e Pi la tos exe cu ta ram o fun da dor des -
se mo vi men to, e 3) ape sar da mor te do fun da dor, o mo vi -
men to es pa lhou-se. Por mais que se tra te de fa tos his tó ri -
cos, ne nhum dos dois tex tos ex pli ca como foi pos sí vel que
o amor dos cris tãos a esse ju deu cha ma do Jesus se man te -
nha in tac to e o con ta gio de sua pro pos ta se es pa lhas se.
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Para Cros san (1995, p. 243), o Je sus his tó ri co não
man dou nin guém fa lar so bre ele ou tra zer ou tros a ele. Ele
lhes dis se que po di am fa zer exa ta men te o que ele es ta va
fa zen do. Po di am cu rar um ao ou tro, com par ti lhar sua co -
mi da, e, por con se guin te, tra zer o Re i no para seu meio.

A cen tra li da de da vida e pre ga ção de Je sus é o Re i -
no de Deus, para isso ele veio a este mun do. Qu an do
João Ba tis ta man da lhe per gun tar “És tu ‘Aque le que
vem’ ou de ve mos es pe rar ou tro?” (Lc 7,29), Je sus res -
pon de agin do, cu ran do mu i tas pes so as de di fe ren tes do -
en ças e logo dis se aos en vi a dos de João: “Ide e re la tai a
João o que ten des vis to e ou vi do: os ce gos re cu pe ram a
vis ta, os co xos an dam di re i to, os le pro sos são pu ri fi ca -
dos, os sur dos ou vem, os mor tos res sus ci tam e a boa
nova é anun ci a da aos po bres” (Lc 7, 22).

Os atos e pa la vras de Je sus são to dos eles si na is de 
que o Re i no de Deus está no meio de les, já che gou. De -
po is da mor te e Res sur re i ção de Je sus, seus dis cí pu los e
dis cí pu las as su mem a ca u sa de seu mes tre e vi vem e fa -
zem o mes mo que es cu ta ram e vi ram Je sus fa zer.

Cros san (1994, p. 303) faz uma ob ser va ção im por -
tan te so bre as ob je ções que ele tem da pa la vra Re i no e o
sen ti do que lhe dá. De cer to modo, ele não gos ta por que a
con si de ra uma pa la vra an dro cên tri ca e por que pos sui um
ca rá ter fí si co. Em suas pa la vras,  quan do fa la mos em Re i no:

Esta mos fa lan do, na ver da de, de po der e do mí nio, de
um Esta do, e não de um lu gar ou, se pre fe rir, de um lu -
gar que só exis te por ca u sa de um Esta do... e quan do
falo de Esta do es tou me re fe rin do a uma ma ne i ra de vi -
ver e não a um im pé rio. O re i no de Deus é um gru po de
pes so as sob o con tro le di vi no.

Ao en ten der o Re i no de Deus como uma ma ne i ra
de vi ver, de se com por tar nes te mun do, e ten do em con ta 
o que o Novo Tes ta men to nos re la ta da vida da co mu ni -
da de pri mi ti va, po de mos afir mar en tão que o re i no de
Deus con ti nua. É im por tan te com pre en der tam bém em
que con sis te esse po der di vi no. O po der de Cé sar ou do
im pé rio é um po der que do mi na e re pri me, en quan to o
po der ma ni fes ta do por Je sus, o po der que ins ta u ra o re i -
no, é um po der que li ber ta.

O evan ge lis ta Lu cas o ex pres sa cla ra men te: “O
Espí ri to do Se nhor está so bre mim por que me con fe riu a
un ção para anun ci ar a boa nova aos po bres. Envi ou-me
para pro cla mar aos ca ti vos a li ber ta ção e aos ce gos, a re -
cu pe ra ção da vis ta para des pe dir os opri mi dos em li ber -
da de, para pro cla mar um ano de aco lhi men to da par te
do Se nhor” (Lc 4, 18, 20).

Para Cros san (1995, p. 243), o mo vi men to do re i -
no era mais de au to ri za ção do que de do mi na ção. O
Deus da que le re i no au to ri za va as pes so as, di fe ren te men -
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te de Cé sar, cujo re i no as do mi na va. Os dis cí pu los e dis -
cí pu las de Je sus são por ele au to ri za dos a con ti nu ar o
mo vi men to do re i no. O re i no não per ten ce a Je sus, por
isso matá-lo não foi aca bar com o re i no.

Para Cros san, o que acon te ceu de po is da mor te
de Je sus foi que seus ami gos e ami gas co me ça ram a ex -
pe ri men tar que o Re i no de au to ri za ção es ta va ain da pre -
sen te, ain da ope ra ti vo. Se gun do ele (1995, p. 244), não
im por ta como se ex pres sa va essa au to ri za ção. O fun da -
men tal é que a pre sen ça de Je sus era ain da sen ti da como
au to ri za ção, não ape nas por aque les que o ti nham co -
nhe ci do an tes, mas por ou tros que ou vi am a seu res pe i to, 
ago ra, pela pri me i ra vez. Assim, aque le que ti nha mor ri -
do cru ci fi ca do, e do qual a pri me i ra co mu ni da de era tes -
te mu nha, era ago ra ex pe ri men ta do vivo, na ex pe riên cia

de au to ri za ção, de po der que a co mu ni da de pri mi ti va
sen tia para ter a co ra gem de vi ver da mes ma for ma que
Je sus (re i no), as su min do o ris co de so frer por isso sua
mes ma morte.

Isso tem mu i ta si mi li tu de com o que já ci ta mos de
Qu e i ru ga no se gun do ca pí tu lo ao fa lar da con vic ção da
pri me i ra co mu ni da de so bre a Res sur re i ção de Je sus,
uma con vic ção que se re fe re a algo real, a pon to de es tar
dis pos ta a dar a vida por ela.

Por mais que este teó lo go ir lan do-ame ri ca no,
como os ou tros ci ta dos nes te tra ba lho, con si de re que a fé
na Pás coa não é mais nem me nos do que um mis té rio da
Res sur re i ção, que ele não tem a pre ten são de ex pli car,
ele se ar ris ca a afir mar que

A pró pria fé cris tã era a ex pe riên cia da pre sen ça au to ri -
za do ra con ti nu a da de Je sus, não im por ta como isso
fos se ex pres sa do, nem ex pli ca do, nem de fen di do em
dis cur so pú bli co. Foi a pre sen ça con ti nu a da do ab so lu -
ta men te mes mo Je sus num modo de exis tên cia ab so lu -
ta men te di fe ren te (CROSSAN, 1995, p. 243).

Para fi na li zar, po de mos di zer que os três teó lo gos
bus cam, em fi de li da de cri a ti va a Deus e ao con tex to his -
tó ri co que lhes toca vi ver, de sen vol ver sua te o lo gia so bre
a Res sur re i ção. Qu e i ru ga, de sa fi a do pela mo der ni da de,
bus ca res sig ni fi car a ex pe riên cia da Res sur re i ção para
que a mes ma seja in ter pre ta da e co mu ni ca da nas ca te go -
ri as des te tem po e as sim po der es ta be le cer, des de o nú -
cleo cen tral da fé cris tã, um diá lo go flu i do com a cul tu ra e
as re li giões atu a is. Enquan to o que urge ao teó lo go So -
bri no é, como já men ci o na mos an tes, “des cer da cruz os
po vos cru ci fi ca dos”. E é as sim que ele en ten de a Res sur -
re i ção: le var adi an te a ár dua ta re fa de res sus ci tar os cru -
ci fi ca dos des te mun do. Fi nal men te, Cros san, in ter pe la do 
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pelas ciên ci as, bus ca ex pli ci tar o mis té rio da Res sur re i ção
des de a re cons tru ção do Je sus his tó ri co com a ou sa da me -
to do lo gia que en vol ve his tó ria, li te ra tu ra e an tro po lo gia.

6 Con clu são

O es tu do da ex pe riên cia da Res sur re i ção, es pe ci al -
men te no pen sa men to do teó lo go Andrés Tor res Qu e i ru -
ga, in tri gou-nos e le vou-nos a fa zer cer tas re fle xões, que
es tão dis cri mi na das a se guir.

Em pri me i ro lu gar, des ta ca mos sua afir ma ção,
com que com par ti mos ple na men te, so bre a per ma nen te
ação de Deus em nos sa vida. Ação cri a do ra e res sus ci ta -
do ra pre sen te em tudo o que foi cri a do, que faz tudo nos

fa lar dele; ain da aque las si tu a ções ou re a li da des de mor -
te, o que leva-nos a ter um novo olhar, e até po si ci o na -
men to, no mun do. Isso é de sa fi an te para o cris tão/ã de
hoje, que sen te tão for te men te a cul tu ra da de ses pe ran ça, 
do de sâ ni mo, mas é pos sí vel con ti nu ar anun ci an do e lu -
tan do por um mun do me lhor, por que o Deus da vida não 
só tem a úl ti ma pa la vra, mas está nos man ten do com sua
Pa la vra.

Se guin do a ca te go ria de “si na is dos tem pos”, que
apren de mos do Con cí lio Va ti ca no II, so mos no va men te

im pe li dos/as a bus car Deus em to das as co i sas cri a das,
nos acon te ci men tos da vida diá ria, nos fa tos da his tó ria,
por que, como dis se Qu e i ru ga (1995, p. 441), na me di da
em que algo é, está sen do ma ni fes ta ção de Deus, de sua
pre sen ça cri a do ra. O se guin te po e ma, de nos sa au to ria,
nos “re ve la” o po der si len ci o so da ação do Deus da vida:

A vida esta cres cen do
Si len ci o sa men te,mas avan ça,
abrin do sul cos de es pe ran ça,
fa zen do ger mi nar no vos bro tes.
O frio, o ven to, a seca se sen tem,
mas a se i va da re sis tên cia
é mais for te.
E a vida con ti nua cres cen do,
apos tan do no fu tu ro,
sabe que na mor te da se men te
a ter ra gera fru tos de eter ni da de.

Qu e i ru ga en tão, em nos sa opi nião, nos faz o ou sa -
do con vi te de “en trar em sin to nia” com essa ação de
Deus, para as sim co nhe cê-lo mais e co la bo rar com ele
em seu “tra ba lho” de sal va ção. Entre tan to, se gun do
Qu e i ruga, esse “en trar em sin to nia” com a ação de Deus
é obra do Espí ri to: foi ele que per mi tiu que os dis cí pu -
los/as ti ves sem, a “ca pa ci da de sig ni fi ca ti va” para des co -
brir, vi ven ci ar e com pre en der que Je sus de Na za ré, o cru -
ci fi ca do, es ta va vivo no meio da co mu ni da de.
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Me di an te a ora ção, a le i tu ra do Anti go Tes ta men -
to, a me mó ria do vi vi do com Je sus, os acon te ci men tos
pos te ri o res à sua mor te, a par ti lha en tre eles, elas, os/as
dis cí pu los/as co me ça ram a per ce ber que seu Mes tre es ta -
va vivo, ti nha res sus ci ta do e com Ele sua co mu ni da de
tam bém res sus ci tou. Co nhe ceu em suas en tra nhas o ros -
to de Deus da vida, da co mu nhão, da jus ti ça; par ti ci pou
do par to da Res sur re i ção que gera uma co mu ni da de mis -
si o ná ria por ta do ra de vida e es pe ran ça para os po vos da
terra.

Essa ex pe riên cia co mu ni tá ria de Res sur re i ção, na
qual se fun da a pri me i ra co mu ni da de, foi co mu ni ca da
atra vés dos sé cu los em di fe ren tes lín guas, for mas, ex pres -
sões, cri an do-se e re cri an do-se a Igre ja ao lon go da his tó -
ria até hoje. Cabe per gun tar sin ce ra men te aos cris tãos/as

de hoje, o que é que nós co mu ni ca mos? De que so mos
tes te mu nhas? Po de mos, como a co mu ni da de de João,
pro cla mar: “A vida se manifestou, nós a vimos, dela da -
mos testemunho (1 Jo 1, 2), ou con ti nu a mos fa lan do de

um Deus da lei, que nos ama na me di da em que cum pra -
mos cer tas nor mas ou pre ce i tos?”.10

Aqui en tra, a nos so ver, um dos gran des de sa fi os
que lan ça o teó lo go es pa nhol ao afir mar, apo i a do na tra -
di ção ne o tes ta men tá ria, que é pos sí vel hoje vi ver a ex pe -
riên cia de Res sur re i ção, por que o mes mo Espí ri to que atu ou
nos pri me i ros dis cí pu los/as de Je sus con ti nua atu an do na
hu ma ni da de, fa zen do sal tar a “fa ís ca” (cf. QUEIRUGA, p.
35). É pos sí vel, por que Je sus está vivo no meio de nós,
ofe re cen do-nos sua ami za de para per cor rer jun tos/as o
ca mi nho da vida, se guin do seus pas sos na so li da ri e da de
e com pro mis so com nos sos ir mãos/as.

Em sín te se, é pos sí vel vi ver hoje res sus ci ta dos/as e
ser como a pri me i ra co mu ni da de “tes te mu nhas ma iêu ti -
cas”, que nos sa vida, nos so tra ba lho, nos sas pa la vras co -

la bo rem no novo par to de vida eter na que Deus está dan -
do à luz no co ra ção dos ho mens e mu lhe res de hoje.

Os três au to res ci ta dos no tra ba lho co in ci dem na
afir ma ção de que vi ver res sus ci ta do é abra çar o mes mo
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me çar des de Cris to”, re co nhe cen do que “não se co me ça a ser cris tão por uma de ci são éti ca ou uma gran de ide ia, se não pelo en con tro com um
acon te ci men to com um Pes soa, que da um novo ho ri zon te à vida e, com isso, uma ori en ta ção de ci si va” (V CELAM, nº 13).



ca mi nho de Je sus de Na za ré, ou seja, vi ver a di nâ mi ca da 
en car na ção, o prin cí pio da so li da ri e da de com o gê ne ro
hu ma no, es pe ci al men te com os mais po bres, para jun tos
com eles/elas, mo vi dos pelo Espí ri to, ini ci e mos o len to,
mas cer to pro ces so de Res sur re i ção.

A ex pe riên cia de Res sur re i ção é um pro ces so co -
mu ni tá rio, uma ex pe riên cia co mu ni tá ria. Não se tra ta de
uma ex pe riên cia pes so al, em bo ra se viva pes so al men te.
Je sus não res sus ci ta so zi nho. Ele res sus ci ta com seu cor -
po, a hu ma ni da de, com a qual se ti nha fe i to um no mo -
men to da en car na ção. Isso rom pe com o in di vi du a lis mo
cul tu ral tão pre sen te na ex pe riên cia e na vida re li gi o sa.
Nin guém se sal va so zi nho, nin guém res sus ci ta so zi nho:
por mais que a sal va ção e a Res sur re i ção se jam pes so a is,
leva a mar ca das re la ções co mu ni tá ri as.

O tex to do pro fe ta Eze qui el, que nos ofe re ce a li -
tur gia da vi gí lia pas cal, é um dos mais bo ni tos do Pri me i -
ro Tes ta men to na hora de ex pres sar a di men são co mu ni -
tá ria da ex pe riên cia de Res sur re i ção, nar ra da cla ra men te
como um pro ces so obra do Espí ri to de Deus.

A mão de Javé pou sou so bre mim e o es pí ri to de Javé
me le vou e me de i xou num vale che io de os sos. E o es -
pí ri to me fez cir cu lar em tor no de les, por to dos os la dos.
No tei que ha via gran de quan ti da de de os sos es pa lha dos 
pelo vale e que es ta vam to dos se cos. Então Javé me dis -

se: “Cri a tu ra hu ma na, será que es ses os sos po de rão
re vi ver?” Eu res pon di: “Meu Se nhor Javé, és tu que sa -
bes”. Então ele me dis se: “Pro fe ti ze, di zen do: Ossos se -
cos, ou çam a pa la vra de Javé! Assim diz o Se nhor Javé
a es ses os sos: Vou in fun dir um es pí ri to, e vo cês re vi ve -
rão. Vou co brir vo cês de ner vos, vou fa zer com que vo -
cês cri em car ne e se re vis tam de pele. Em se gui da, in -
fun di rei o meu es pí ri to, e vo cês re vi ve rão. Então vo cês
fi ca rão sa ben do que eu sou Javé”.

Pro fe ti zei de acor do com a or dem que ha via re ce bi do.
Enquan to eu es ta va pro fe ti zan do, ouvi um ba ru lho e vi
um mo vi men to en tre os os sos, que co me ça ram a se
apro xi mar um do ou tro, cada um com o seu cor res pon -
den te. Obser van do bem, vi que apa re ci am ner vos, que
iam sen do co ber tos de car ne e que a pele os re co bria;
mas não ha via es pí ri to ne les. Então Javé acres cen tou:
“Pro fe ti ze ao es pí ri to, cri a tu ra hu ma na, pro fe ti ze e diga:
Assim diz o Se nhor Javé: Espí ri to, ve nha dos qua tro
ven tos e so pre nes tes ca dá ve res, para que re vi vam”.
Pro fe ti zei con for me ele ha via man da do. O es pí ri to pe -
ne trou ne les, e re vi ve ram, co lo can do-se de pé. Era um
exér ci to imen so (Ez 37, 1-10). 

A úl ti ma re fle xão que fa ze mos nes te tra ba lho, úl ti -
ma por es cri to, mas não em pen sa men to, é so bre a es pe -
ran ça cris tã, que não pode ser tras la da da só para de po is
da mor te: a es pe ran ça é para ser vi vi da nes ta vida. Ao
acre di tar que a Res sur re i ção de Je sus ir rom pe na nos sa
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his tó ria, gera nela uma nova es pe ran ça, que é for ça de
luta e alen to na cons tru ção do re i no, que já está pre sen te, 
mas ain da não to dos/as o vi ven ci am como pró prio/a. Na
co mu ni da de dos res sus ci ta dos/as, a es pe ran ça é a cha ma 
aces sa que não nos per mi te ba i xar os bra ços, ou de sis tir
di an te da vi o lên cia, in jus ti ça, in cre du li da de ou ou tras di -
fi cul da des de nos so mun do de hoje, mas en co ra ja-nos
para con ti nu ar nos sa pe re gri na ção, en fren tar lu ci da men -
te os pe ri gos “mo der nos” e fa zer re a li da de que ou tro
mun do é pos sí vel... até que che gue mos à nos sa meta: os
bra ços do Deus Pai e Mãe comum.

Con cluo com um po e ma de Ma rio Qu in ta na, que
can ta a es pe ran ça, con fi an do que o Espí ri to do Res sus ci -
ta do a man te nha sem pre viva no co ra ção da hu ma ni da -
de, e, se al gum dia, pa re cer que se apa ga, ele vol te a as -

cen der das cin zas.

Lá bem no alto do dé ci mo se gun do an dar do Ano
Vive uma lou ca cha ma da Espe ran ça
E ela pen sa que, quan do to das as si re nas,
To das as bu zi nas,
To dos os reco-re cos to ca rem
Ati ra-se
E – o de li ci o so voo!
Ela será en con tra da mi ra cu lo sa men te in có lu me na cal -
ça da,
Ou tra vez cri an ça...

E em tor no dela in da ga rá o povo:
– Como é teu nome, me ni na zi nha de olhos ver des?
E ela lhes dirá
(É pre ci so di zer-lhes tudo de novo!)
Ela lhes dirá bem de va ga ri nho, para que não es que çam:
– O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA...

Ma rio Qu in ta na
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N. 42 – Con tri bu i ções da Espi ri tu a li da de Fran cis ca na no cu i da do com a vida hu ma na e o pla ne ta – Ildo Pe ron di

N. 43 – A Cris to lo gia das Con fe rên ci as do Ce lam – Va nil do Luiz Zug no

N. 44 – A ori gem da vida – Hans Küng



Ma ria Cris ti na Gi a ni, mem bro da Co mu ni da de Mis si o ná ri as de Cris to Res sus ci ta do, é ba -
cha rel em Te o lo gia, pelo Cur so de Te o lo gia do Cen tro Uni ver si tá rio Uni la sal le. Atu al men te, in -
te gra a Equi pe de tra ba lho do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU, no qual atua no Ser vi ço de
Aten di men to Espi ri tu al pre sen ci al e on-line e no Espa ço de Espi ri tu a li da de ofe re ci do em EAD.




